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 ىلاعت هللا هظفح ىنائعلا ىت دمحم خبشلا 0

 ارور روت
 عسیفش دمحم خيشلا انالوم

 : ( ناتسكاب رايد ىتفم )

 اولذبو « فينحلا نذلا ءاول رايدلا هذه ىف اولمح :نيذلا « ناتسكابو دنملا ءالع

 ةرهاب ديدجتلا حيباصم  دنالا - دنبويد ىف اورانأو « مهتوفو مهتايح هتملك ءالعإل
 رفكلا ريجايد ةددبم « مدقتت مالسإلا ةلفاق لازت ال ىتح <« رونلا ةعطاس ةلعشلا

 ٠ . طونقلاو سأيلا اهتامأ سوفن ىف ىحلا لمألل ةثعابو « داحلإلاو

 نم ١115 ةنس مظعملا نابعش نم نرشعو دحأل  ىلاعت هللا همحر  خيشلا دلو
 ءالعلا نم ىلعلا ىتلت ىلع فكع ذإ « نافرعلاو ملعلا رجح ىف عرعرتو « ةرجملا
 . هرمت ةءادب لم نيفراعلا وص مزتلاو 4 هرافظأ ةموعن ڏنم رابكلا

 خيشلا ديناسأ ى ىنجلا عنايلا ” باتكلا ةمدقم نم ةمجرتلا هذه انذخأ )١(
 انالوم خيشلا ةليضف اهبتك - ىلاعت هللا همحر عيفش دمحم ىتفملا ةمالعلل - “ ىلا دبع
 - هللا همحر  لقتنا مث «فلاوملا ةايح ىف ۸٠۳۸۳ .ةنس ىلاعت هللا هظفح ىنامعلا ینت دمحم
 ( رشانلا ر . ھ٩۱۳۹ ةنس هبر ةمحر راوج ىلإ



 . م1808 ةنس ىف « ميركلا نآرقلا أرق ام دعب «دنبويد » يف مولعلاراد لخد دف
 تددجو « دنملا ىف ةميقلا ةيمالسإلا فراعملا رشنب تماق ةينيد ةعماج ربكأ یهو
 دوهج ىلاعت هللا لبقث دقو م ىلرغلا رامتسالا بېسپ یفطنت تداک ىلا اهراونأ اهيف
 صالخإو عروو 7 لمحو مع نيباوعمح نذلا 6 ندلاو معلا لاجر اهله رهظ ذإ اهسسوم

 . العو ارون رايدلا هذه اوألم ىح « ةيحضتو نامتو

 رشع ةدم لزب ملو « هابص ةعيم ىف وهو هذه مولعلاراد خيشلا لخد لق

 مهتيصبراس نيذلا لضافألا ءالعلا نم مولعلا ىنات ىلع ًابکم « هتساردب الغتشم تا ونس
 . اهبناوجو دنملا ءاحنأ ىف نابكرلا

 ب هتذئاسأ رهشأ نمو

 ىريمشكلا هاش رونأ خيشلا انالوم ققحملا ةمالعلا ثدحملا ظفاحلا مامإلا ( ) ١
 يف هللا تايآ نم ةيآ « نف لك ىف ةغبان « مولعلاو فراعملل ًارخاز ارحب ناكو
 . قيمعلا رظنلاو ةعساولا ةربحللا ىف هلثم نرقلا اذه ىف دجوي القو « ناقتإلاو ظفحلا

 ةميق تافلؤم هلو « ىرابلا ضيف » مساب ىراخبلا حيحص ىلع هيلامأ تعبط دقو
 ىعماج خيشلا هيلع أرق . ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همحر  عيضاوملا ىتش لوح ىرخأ
 حرشو « ةديدجلا ةفسلفلا باتكو « هل للعلا باتكو لئامشلاو ىذمرتلاو ىراخبلا

 هلعج ىح هبحي مامإلا ةرضح ناكو < نزربملا هتذمالت نم وهو « بطلا ف ىسيفنلا

 هرمأبو ‹ « ةينايداقلا » ىلع درلا ةمهم ف هودعاس نذلا 6 ءايفصألا هب اكأ نم

 امب حيرصتلا » و « ةيدرألا ةغللاب « ةوبنلا متخ ١ باتك هللا همر  خيشلا فلآ

 . ةيبرعلا ةغللاب « نييبنلا متاح تایآ ىف ندهملا ةيده ) و « حيسملا لوز ف رئاوت

 ةعاجو - هرس هللا سدق - ىهوكنكلا خيشلا ىلع ذملتت « ءاهقفلاو ءالعلا مالعأ نم
 قبرط ىلع ةودق اخيشو « مولعلا رادب ءاتفإلا ةئيه سيئر ناكو ٠ فلسلا ءالع نم
 هاواتف ةعومجم تعبط دقو . نيدلا عيفر خيشلا هللاب فراعلا ءافلخ نم « ةيدنبشقتلا

 5 ةعساو همر ىلاعت هللا همر 4 ةيدرألا ةغللاب ) واتفلا ريرع ( ماب
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 دمحم مامإلا ةياوربو ىبحي نب ىبحي ةياورب كلام مامإلا أطوم خيشلا هيلع أرق

 هللا مهمحر « ىواحطلا رفعج ىنأ مامإلل راثآلا ىناعم حرشو « ىنابيشلا نسح نا

 حرشو « ىزيربتلل حيباصملا ةوكشمو « ىلحلاو ىطويسلا نيلالجلا ريسفتو « ىلاعت

 ظ . ىلاعت هللا مهمحر - رجح نبا ظفاحل ركفلا ةبخن

 «ىسحلا ىمشاحلا نيسح رغصأ ديسلا خيشلا انالوم مالعلا دهازلا مامإلا ( " ر

 قالخألل حلاص جذومنأ هيف « هرصع ءالع نايعأ نم  ىلاعت هللا همحر  ناكو

 ةعفان ةزيجو تافلؤم هلو . هللا ةيشخو ةجاذسلاو عضاوتلا نم ةميركلا ةيمالسإلا

 . ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همحر « ةيدرألا ةغللاب اهرثكأ عبط دق

 ,ىربكلا نئسلاو «ىناتسجسلا دواد ىنأل نسلا هللا همحر  انخيش هنم یت

 . ىلاعت هللا مهمحر « ىذمرتلا عماج رخاوأ نم اصقشو « ىئاسنلل

 « ىنامعلا دمحأ ريبش انالوم مالسإلا خيش « ريبكلا ةيعادلا مامإلا ( ٤ ر

 ءالعلا غبا وذ نم  یلاعت هللا همحر  ناكو مسمع حيحص ىلع ليلجلا حرشلا بحاص

 نيزاتمملا ءامعزلا نم ناكو « مولعلاو فراعملا رئاسب ةمات ةربخ هل « ريخألا رصعلا ىف

 اذه ىف ةيلاغلا هتايحضت ىلاتسكابلا بعشلا ىبسني نلو « ناتسك اب ءانب دوهج ىف

 ىح اهيف ندلا ةماقإل دهتجي لزب ملو اهلالقتسا دعب ناتسكاب ىلإ رجاه « ليبسلا

 ةفورعم ةميق تافلؤم هلو . هيعس ركشو هرس ىلاعت هللا سدق « هللا ةمحر ىلإ لقتنا

 وهو « ملسم حبخص حرشب مهلملا حتف » اهرهشأ نم « ةينيدلا عيضاوملا ىتش لوح
 . دالبلا رئاس ىف لوبقلاب ةيمالسإلا ةمألا هاقلت ٠١ ليلج لفاح حرش

 «ةيادملا باتك نم ًارطشو ملسم مامإلل حبحصلا - هللا همحر  انخيش هنم قلت

 هبيرق نع ركذنس اک « بنحب ابنج هعم دهاجو « ناتسكاب ءانب ةكرح ى هقفار مث

 . ىلاعت هللا ءاشنإ

 سدق - ىلع زازعإ انالوم هقفلاو بدألا خيش « مالعلا لضافلا مامإلا ( ه ر

 ‹ ةيبدألا مولعلا اسال « مولعلا رئاس ىف اعراب  ىلاعت هللا همحر . ناکو « هرس هللا
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 . ةيساردلا بتكلا نم ريثك ىلع ةفورعم ةميق تاقيلعت هلو

 حرشو «ىذبيملل ةكحلا ةياده حرشو « ةيبدألا بتكلا رئاس خيشلا هيلع أرق
 ضسعبو « ةعيرشلا ردصل ةياقولا حرشو < ىنازاتفتلل ةيفسنلا دئاقعلا
 . ىرخألا لئاس رلا

 ىلاعت هللا همحر «ىوايلبلا مهاربا دمحم خيشلا انالوم فوسليفلا مامإلا ( ) ١
 ةفسلفلا نم ةيلقعلا مولعلا ىف سالو « ةبطاق ةجارلا مولعلا ىف اعراب انخيش .ناكو

 ىلاعت هللا مادأ « خيشلا ةذتاسأ ةفئاط نم ةحلاصلا اياقبلا نم وهو « مالكلاو قطنملاو
 . « ةغزابلا سمشلا » و « اردصلا » باتك خيشلا هيلع أرق . اهلظ

 اوناك مہنإ ًاقحو . بانطإلا ةفاخم مهتمجرت انكرت < مهريغ_ةذتاسأ خيشللو
 . موقلا حلاصلا مهلمت ريزغلا مهملع ىف نيل اصلا انفالسأل ةليمج تايركذ

 -ىلوألا ةظحملا ذنم هيلع ودبت  ىلاعت هللا همحر  خيشلا ةرضح ناك املو

 لك عم ةصتخم ًادوهج هميلعت ىف نولذني هتذتاسأ راص « ءاكذلا رئامأو غوبنلا لياخم

 طيشنتو ىفلا هقوذ نيوكت ىف دحجت الدي مهتين ,صالخإلو « نانحو فطع

 . ةحلاصلا هبهاوم

 ةدم نيقوفتملا بالطلا نم ناك الو « ه١#8ه ةنس ىف هتسارد نع غرفو

 یف سيردتلا ىف عرشف « اهب اسردم نوكيل مولعلا راد ةذتاسأ هراتحتا ( هتسارد

 لزب ملو ةيدنهلا دالبلا رئاس ىف ةبلطلا نيب ايف هسيردت رهتشا ام ناعرسو ه755١ ةنس
 نيرشعو تس ةدم ةحئارلا ةينيدلا مولعلا نم اهريغو هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلا سردي

 و همولع نم اودافتسا « ةبلطلا نم ريثك يتلخ ةدملا هذه ىف هيلع ذملتتو . ةنس

 ناتسك ابو دنملا ندم نم ةنيدم نم اف . ريمتلا بذعلا هنيعم نم اولمنو « هنافرع
 ‹ مولعلا ةدافإو ةباطحلاو سيردتلاب نولغتشم مهرثكأو ‹ ةذمالت اهيف هلو الإ

 . رايدلا هذه ی نيزرابلا ءالعلا نم نوربتعيو



 ةقيرطلا خياشمب هداشرتسا

 ةدافتسالا وحن ديدش قايتشا ىف  هابص ةعيم ذنم  خيشلا ةرضح ناك

 :اهاحملا ةيعادلا مامإلا سلاجم رضحب ام ًاريثك ناكف «ماركلا هخياشمو هتذتاسأ ةحصب

 را نم ديفتسيو - هرس ىلاعت هللا سدق - نسحلا دومحم انالوم دنملا خيش ريبكلا

 خيش عجار <« « هتلام » ةريزي ىلاعت هللا همحر دنملا خيش لقتعا امل مث . هنافرع

 عجر ام دعبو - س هللا سدق - ىوناهتلا انالوم ةمألا ميكح « تقولا خياشم

 , «ةرجهلا نم ۱۳۴۹ ةنس ىف كولسلا ةعيب هدي ىلع عياب « « دنبويد » ىلإ دنهلا خيش

 مكح عجار - هللا همحز  هتافو دعب مث . ىلاعت هللا هافوت ىتح هتبحص مزالي لزب ملو

 مزال مث « ةرجهلا نم ١45 ةنس ىف هلي ىلع ةعيبلا ددجو « ةيناث ةرم فوصوملا ةمألا
 ا اا ن و همر ا مكس ناكر ع نرو هدب ير

 لثم بتكلا نم ريثك فيلأت ىف خيشلا ةرضح هدعاسو . ةينيد ةمهم لك ىف هرواشيو

 نونحما ةجوز ماكحأ ىلع ىوتحي مق باتك وهو « ةزجاعلا ةليلحل ةزجانلا ةليحلا »

 ةيكلاملا ءالع اوعجارف «ًاقيض اهيف ةيفنحلا بهذم ناكو < نينعلاو دوقفملاو تنعتملاو

 دنع 0 راتخلا وهو « هيلع ةيفنحلا ءالع عمجأ مث « مهبهذمب اوتفأو مهبتكو

 نم ةريثك ًابتك خيشلا فلأ فوصوملا ل کار یل تا انس

 0 مزالف ةلمجلابو « مويلا همدقن ىذلا باتكلا وهو « « نآرقلا ماكحأ «

 ةمآلا مكح هاطعأ ھ۹ ةنس قو . ه757١ ةنس ىلإ - هللا همحر  ةمآلا مكح

 قيرطلا اذه ىف هتفالح

 هؤاتفا

 ‹« مولعلا رادب هسيردت نمز ذنم ايتفلاو هقفلاب ةمات ةبسانم خيشلل ةرضح ناك

 هللا همحر  ءاتفإلا ةئيه سيئر « نمرلا زيزع ىنفملا هخيش دعاسي ام ًاريثك ناكف

 الاميل مولعلار ادب ءاتفإلا ةئيه سيئر ةذتاسألا هلعج « ىلاعت هللا هافوت لمل f ىملاعت

 انخيش لزب للف - هرس هللا سدق  نمحرلا زيزع خيشلا ةافوب 'ىشانلا.غارفلا



 „ھ۲١۱۳ ىلإ ه ۰ ةنس لم ليلجلا بصنملا اذه ىلع - ىلاعت هللا همحر -

 . ايراغمو ضرألا قراشم ىلإ ةدملا هذه ىف هاواتف ترشتناو

 ددع اہم عبط دقو . ىوتف فلا نيعبر أ نم رثكأ ةدملا هله يف خيشلا بتك

 كالذ نم لياقلا لشولا وهو <« « نييتفملا دادمإ » مساب ماخض تادلع ینا ف ريصفق

 ةريخذ اهنأ كلش الو . دعب عبطت مل ىلا مولعلاراد رتافد ىف ظوفحملا عس اولا رحبلا

 . اهعبط هللا رسي - نيملسملاو مالسإلل ةميق

 1 ؛ةبدنب ويدلا مولعلا راد قراف ام دعب ىواتفلا بتكي خيشلا ةرضح حربي مل م

 ناتسك اب ىلإ رجاه امل م . تاونس عسن ةدم هاواتف طبضت مل هنأ ىلع ديدشلا فسألاو

 4 مااا ةئس EC ىثتار ك مولعلا راد « مساب اينيد ًادهعم اهتمصاع ف سسأو

 .ىوتف فلأ نينامت ءاهز مويلا اهددع غلبو «ىرخأ ةرم اه رتافد ق هاواتف تطبض
 ىأا ةيهافشلا ةلئسألا ىوس « هتايح رخآ ىلإ ه8١"١1 ةنس ذنم ردص ام هلك اذهو

 . راہنلاو ليللا لوط فتاحلا ىلعو تالناقملا ی اهنع بيجي ناك

 ىف ايتفلا زكارم ربكأ نم ىتفملا انخيش ةكريب « ىشتارك مولعلاراد » ربتعتو
 نم « راطقألاو دالبلا رئاس نم نوتفتسلا اهيلإ عجري « ناتسك ابو دنهللا رايد
 ) ناتسناغفأو » ناريإو ¢ قارعلاو « ماشلاو ‹ سصمو <« ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا

 ا اهريغو ايقيرفإلاو ¢ ايناطيربو ¢ ايكيرماو ¢ ايكرتو ¢ ايشين ودنإو ل ايالمو

 5 اهددع صع ال

 ناتسكاب ءانب ىف هداهج

 راعتسالا یر ۳ رودټ مولعلا رادب خبشلا سيردت نمز نوملسملا ناك

 . لالقتسالاو ةيرحل ديهج دهج ي رمألا ةيانب ذنم مولعلا راد ءالع لزب ملو « ىنرغلا

 - هللا همحر - نسح دوم انالوم دنملا خيش دهاحملا مامإلا لذب مظعلا عورشم ا اذه فو

 . « هتلام » ةريزجم هلاقتعا نمز ىذألا نم نوكي ام دشأب لتباو « هتايح عسيمج



 . هللا ةمحر ىلإ لقتنا ىح ليبسلا اذه ىف دهتجي حربي مل مث

 كاردإ نع مهمم» رتفي ملو « نيملسملا لايخ بعادت ةيرحلا ىنامأ تراص مث
 دعب دنهل ةموكح ىف مهوكراشي نأ ىلع « ةكدانهلا مهب قحتلا ىتح « ضرغلا اذه
 . ةيطارقميدلا قيرط ىلع اهالقتسا

 الإ نيملسملل حاجنال هنأ نامز ذم ىري ىوناهتلا خيشلا ةمألا مكح ناكو
 نيملسم امف نوشيعيو < مهتعيرش ماكحأ اهيف نوذفني ةرح ةلقتسم ةكلم نيوكتب

 راعتسالا نم رردتلا ةلئسم  ةدحاو ةلئسم هللع نيملسملل نكت مف : نيقداص

 «ىنرغلا راعتسالا نم ررحتلا : ىلوألا « ناتلئسم كانه ناك امنإو « بسحف - ىبرغلا
 نم ىرخأ ةمأ الو كدانملا ايف مهكراشيال ةلقتسم ةيمالسإ ةكلمم سيسأت : ةيناثلاو
 | . ةرفاكلا مثألا

 نم ررحتلا ىلإ الإ فدهتال اهعمجأب تناكف « ذئموي ةيسايسلا بازحألا امأو
 ءرافكلاو نيملسملا ىلإ دالبلا مسقتل ضرغ مهي ديأ نيب نكي مو ىنجألا راعتسالا
  مهرفاكو مهملسم  نييدنهلا نأب مهنم ًاداقتعاو « ةدسافلا ةينطولا ةركف ىلع ءانب
 8 ءاوس انك ودنهو انملسم مب 4 راعتسالا انع لوزي نأ ديرن امتإو 4 دحاو موق

 نأ یر ناك ذإ ؛ كلذب ضر مل هنإف « ىوناهتلا انخيش حيرض هللارون نكلو
 ف مهب تملأ امن رثكأ ةيكودنهلا ةموكحلا تحن لزاونلا مه ملت فوس نيملسملا
 ‹« رفكلا مالسإلا جامدنا ىلإ ىضفي كدانهاب طالتخالا اذه مث « ةيبرغلا ةموكحلا
 عزاولا لازي الو < مهلامعأ ةراغدو « مهقالخأ رامدو « نيملسملا دئاقع داسفو
 ةملك الإ « نيمثلا مهدالت نم ةيتآلا لايجألا ىتبي ال ىح « مهيف صقانتي ىنيدلا
 . اهحور نع ةرفقم « اهتةيقح نع ةيواخ مالسإلا

 ةيرظن ىلإ مهوعديو نيملسملا نم بزح ةوعدلا هذبب موقي نأ ىنمتي ناكف



 مكح راشأف « ناتسكاب ةرعنب « كيل ملسم » بزح ماق نأب هينامأ هللا ققحو
 ماقف « ةوعدلا هذه ديبأتب ءالعلاو نيملسملا ةماع ىوناهتلا ىلع فرشأ خيشلا ةءآلا
 مالسإلا خيش ةيعادلا مامإلا مهتمدقم ىف ناكو . ءالعلا و نيملسملا ماوع نم رک ابن

 ىتفملا انخيش ةليضفو « ىفامعلا دمحأ رفظ خيشلا انالومو ع ىناعلا دمحأ ريبش

 ءاملع ةيعمج » مساب ءالعلا نم ةيعمج اوسسأ نيذلا مهو . هللا همحر - عيفش لمحم

 ندلا ةيامل داحنالا ىلع نيملسملا ضحنو « ليبسلا اذه ف دهاجن ىح « مالسإلا

 . ناتسكاب ةركف ديبأتو

 مظعم حبصأ امل مث . هراهنأو هيلايل عورشملا اذهب مايقلا ىف انخيش فرصو
 دج مل ءاهب الإ نيملسملا ةا ىر نكي مل یت بلا ‹ ةيسايسلا لاغشألا هذه ىلإ هتافتلا
 ام دعب اهقرافي نأ نم ادب دج ملو « مولعلا رادب ةيسيردتلا هلاغشأ ىف : ىضملا ًاتقو

 نم ١ م49 ةنس ق اهب .ءاتفإلاو سيردتلا نع لزعناو ¢ هرمع مظعم اهتحاس ف ىضق

 ‹ ناتسكاب ءانب ىف داهجلا ىلع ةفوقوم هتاقوأ عيمج تراص ذئنيحو . ةرجهلا
 هناسلب مهداقر نع نيملسملا ماوع ظقيأو 4 اهناوجو داملا ءاحنأ ىف هلجأل لوجتف

 رافكلا مهئادعأ دياكمب مه ربخأو « هملقو

 همالك ف عدوأ ىلاعت هللا نأ 4 خبشلا ةرايزب فرشت دحأ هيف كلشي ال امو

 . همركو ىلاعت هللا لضفب ناکم لك ف حاجنلا هليقتساف . ”الوبق هتظع فو < ار ا

 اهتداق ضعب فرتعاو « ناتسكاب ءانب ىف لضف ريبك ةلصاوتملا هدوهحلل نأ قحلاو
 . اهالول رومألا نم ريثك ىف حاجنلا لحب نكي مل هنأب

 ىلع ىلاعت هللا نم « ًايداليم ۱۹٤١ هنسال ةقفاوملا ةرجحلا نم ۷ ةنسلا فو

 تزرو < ًاباقحأ ترمتسا ىلا مهدوهج رمثت نأ ناحو « نيملسملا دنا بعش

 .. ًارخآو "الوأ دمحلا هللف « ةيمالسإ ةديدج ةكلمم موسر ملاعلا ةطيرخ ىلع

 . مهعيرشت اوذفنيو « مهنيد امف اوميقي ىك ةكلمملا هذه نيملسملل تلصح



 : رفاكلا ىنجالا راوجحل اب اوت ولت ىلا راذقألا چ مهسفنأ نع اوءرديو

 ناتسک اب ىلإ هترجه

 اولذبيو ناتسكاب ىلإ !ورجابي نأ نيدهاجملا ءالعلا ىلع بجاولا نم ناكف

 ىنفملا انخيش ىنتقاف . اف ةموكحلل ًاساسأ حلصي ىمالسإ روتسد نيوكت ىف مهدوهج

 ۳ هيف لح ىذلا فيلألا ( ١ ) هنطوم رجو - هام - نيمألا ىنلا ةنس - هللا همحر
 . هرمع نم ةنس نيسمخو ًاسمخ هيف ىضقو < هتميع بابشلا

 اف : لوألا امأ . ناهم ناعورشم ناتسك اب ىلإ ةرجملا دعب هيدي نيب ناكو
 « ةبيطلا هيحانم عيمجي ناتسكاب ىف ندلا ةماقإو ىمالسإ روتسد نوكت نم انفصو
 هيضتقت ام ىلع هم ولعو مالسإلا فراعم رشنب ىنيد دهعم سيسأتف : ىناثلا امأو

 . ةثيدحلا ةكلمملا

 ناتسك اب ىف ندلا ةماقإ ىف هدوهج

 وحرتقيل اهئالع راكأ نم ًاسلجم م1444 ةنس ىف ناتسک اب ةموكح تررقو

 ىفملا انخيش ت راتخاو « ةكلمملا روتسدل ساسأك لختت ؟الوصأ باونلا ساجن

 ةدم طاشن لكب هيف لمعي لري ملف « هئاضعأ نم ًاوضع نوكيل - هللا همحر -
 . تاونس عسبرأ

 داضي ام همظعم اذإف < آروعسد ةموكحلا تحرتقا « ةدملا هذه ءانثأ ینو

 اهنأ ةموكحلا تنلعأ « ناتسكاب ءاملع هركنتسا املو « ةميوقلا”ةيمالسإلا ةعيرشلا

 اذه نأب مهنم انظ « ةيمالسإلا قرفلا رئاس نم ءالعلا عيمج هيلع قفتي ام لبقتس

 . ةفلتخلا ةيمالسالا قرفلا نيب تافالحلاا ةدشل رذعتم قافتالا

 , ًايداليم ۱۹٤۸ ةنسل ةقفاوملا ةرجملا نم ٠۳١۷ ةنس ىف كلذ ناكو ( ١ ر



 انخيش مهتمدقم نمو < نيصلخلا ءالعلا ىلإ عع ريبكلا لضفلا نكلو

 لوقعلا تناك ىذلا رمألا اذه قيقحتل مهدعاوس نع اور مهنأ ىلاعت هللا همحر

 قرفلا اوضحو < مالسإلا ةملك عمج ىف - ًاراهنأو ىلايل  اودهتجاو < هب رفغتسي

 « دحاو لحم ىف عاتجالاب اهءالع ىضر ىح « ندلا ةيال داحتالا ىلع ةفلتخملا
 ناك ! ًاقحو . ةيحان لك نم هيف اودشتحاو ”الفاح ارم وم ىشتارك یف اودقعو

 نوفرعي ال ءالعلا نأ نم ندلا ءادعأ هب خرصي ام تبذك دق ًايخيرات ًارمتؤملا اذه

 ندلا جاهنم ىلع ةكلمملا روتسدل اساسأ رمتؤملا اذه حرتقا ذإ « عازنلاو فالحلاا الإ

 مث . نازنع هيف حطتني ملو « نانثا هيف فلتخمي ملو « قرفلا هيلع تعمجأ ثيحب

 . مهئارآ ايف تملعتساو نيملسملا ماوع ىلإ اهترشنو ةديدج ”الوصأ ةموكحلا تنلعأ

 ءالعلا هيف عمتجمي ىح ¢ قباس رسک رمتاوم ىلإ ةجاحلاب ىرخأ ةرم ءالعلا رعشف

 . قافتاو عاجإب مهئارآ اومدقيو اهيف اورظنيو

 مه هللا حاتأو 4 رمتاوملا اذه دقعل ىا همحر  انخيش مهنمو ‹ ءالعلا دهتجاف

 ناك ىذلا داسفلا حلصأو « هلمع رمتؤملا متأ نأ ىلإ عورشملا اذه ىف حاجنلاو زوفلا

 . هيلع ىوتحم ديدجلا روتسدلا

 ءاضفلا قلأتت ةراتف « اذه انموي ىلإ لحو رزش ىف روتسدلا رمأ لزي مل مث

 ف لتأي ' خيشلا نكلو . طونقلاو سأيلا ماتف اهب طيح ىرخأو ¢ لمألا فو رب

 ‹«یوغلا صاقتناو «لاغشألا ماحد زاو <« بيشلا مالإ نم هب امه عم 4 نكمأ ام هدهج

 . ىلاعت هللا هافوت نأ ىلإ

 ىشتا رك یف مولعلاراد سيسأت

 امتمصاع ىف امس الو  ةريبكلا اهدالب ىف نكي ملو ناتسكاب ىلإ خيشلا رجاه

 تناكو ٠ ىغبني اك اهرشن ةيمالسإلا فراعملا سي ردتب موتي ىنيد دهعم ۔ یشتارک

 ىلإ مهمندي اع ديدجلا ليلجلا ىلري ىح « ناتسکاب ءانب دعب هيلإ تدتشا دق ةجاحلا
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 3 ليمج ىمالسإ بلاق ف مهناهذأ غرفيو « ةاميلا یحانم عيمج ىف ندلا ىده

 . ىلالا نامزلا يف ةمألا ءابعأب لالقتسالا ىف لمآلا مهيلع دوقعملا مه ذإ

 .ةاراح ىف ةينيد ةيبعش ةعماج  هنوعو ىلاعت هللا قيفوتب - خيشلا ( ١ ر نمسأف

 ريكأ نم ربتعيو « مولعلارادب نآلا فرعي ىذلا وهو ؛ ىشتارك تاراح نم

 « لوبقلاب هتين صالخإ ىلاعت هللا فرشو . ناتسكاب ىف ةينيدلا مولعلا زكارم

 ناكم ىلإ ةحاحلا تسمو ناكملا منع قاض ىتح « قفدتملا لالزلا هنيعمب اوقسو
 «ةدلبلا ىحاوض نم ةيحاض ىف ضرألا نم ةعساو ةعطق هلضفب هللا بهوف . عسوأ
 تام نآلا هنكسي . ءاضوضلاو ةيلجلا نع لزعمب ًاعئار ًاحيسف ىنبم اهيلع ىنبف
 . ماعلا ءاحنأ فلتخم نم ةبلطلا

 هتافلؤم

 نم اهددع زواج دق ةعفان ةريثك تافلؤوم - هرس سدق - خيشلا ةرضحل

 « فوصتلاو « هقفلاو « ثيدحلاو « ريسفتلا ٍلع ىف ةيدرألا ةخللاب اهمظعم « ةئام

 دجنال ام ضعب عضوم ا اذه و . اهريغو ةرشاعملاو 3 مالكلاو 2 بدألاو

 ادب هرك د ن

 نآرقلا فراعم ١

 تادلجم ىنامث ىف ةيدرألا ةغللاب خيشلا هفلأ « ميركلا نآرقال سيفن ريسفت وهو
 لك تحت هبنو « عئار لهس بولسأ ىف ميركلا نآرقلا ىناعم هيف حرش < ماخض
 نأ ىراقلل هنم نيبتيامب « ةظقبلا ةايحلا لئاسم نم اهنم طبنتسي ام ةيآ
 هلئاسم ىف هدش ريو « نامز لك ىف رشب لكل ةدلاخ ةلاسر لمحي ميركلا نآرقلا
 بناج ىلإ  ريسفتلا ذه نإو . دادسو حالصو ريح هيف ام ىلإ ةيويحلا ةدقعملا

 , ه 181/1 ةنس ىف ديدجلا ىنبملا ىلإ هلوح مث ةرجحلا نم ۱۳۷١ ةنس ف ( ) ١
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 نم عبط دقو « ثيدحلا انرصع اهتثدحأ ةردان ةيملع ثحابم ىلع ىوتحي - كلذ

 هيف ملعت ةراقلا هبش ىف ةسردم الو دجسم نم امو « ةخمن فلأ نيعبرأ نم رثكأ
 ملعملا اهب ىتتسي ىلا رداصملا مهأ نم ريسفتلا اذه نإو الإ « ميركلا نآرقلا ىناعم
 ةفدو « ةرابعلا ةلوهس ىف هلثم ةيدرألا ةغللا ىف دجوي الو « هترضاحم دادعإ ىف
 :مادخألا ةرثكو « ىناعملا

 دقو . ةيسرافلاو « ةيلاغنبلا نم تاغل ةدع ىلإ مجرت دق ريسفتلا اذه نإو

 . ةيبرعلا ةغللا ىلإ ىرخأو « ةيزيلكنإلا ةغللا ىلإ اهتمجرت ىف ةعامج تعرشت

 هقفلا رهاوج -'"

 ىلع  ىلاعت هللا همحر - خيشلا اهبتك ةيهقف لئاسرل ةميق ةعومجم ىهو
 ‹ ةلوادنملا هقفلا بتك ىف دجوت ال اهنأ امإو « اهنع لؤاستلا رثكي تاعوضوم

 هذه هقفلا بتك ىف دجوت الو « رظنلا تاهجو,ةدع لمتحي لاجإ ايف دجوي وأ
 عوضوم لوح ةسيفن ةيملع ثاحبأ باتكلا اذه ىف دجوتف . حيقنتلاو ةحارصلا
 ‹ ةممادلا ةراجإلاو « عبطلا قوقخ عيبو « مرحإلا تيقاومو « لالهلا ةيؤر
 نم رثكأ نم كلذ ىلإ امو ‹ ةيصعملا ىلع ةناعإلاو « ىكيناكيملا :حبذلاو

 . اعوضوم نيعبرأ

 ةوبنلا مخ 2

 خيشلا هيف تبثأ دق « نيينايداقلا ةلجاجدلا ىلع درلل لفاح باتك وهو

 ميركلا نآرقلا نم اهنيهارب عيمج < اي بيبحلا انيبن ىلع ةريثلا ءاضقلا ةدسيقع

 نوئبنتملا اهدروأ ىتلا تاهبشلا عيمج ىلع در مث < ةمألا عاجإو « ةدشارلا ةنسلاو

 اذه عبط دقو . نيقيلا لهس ىلإ كشلا لاحوأ نم هجرخميو « ىع لك ىنشي امب
 ةمألا ةاقلت دقو « ةحفص ةئامسخ ءاهز توحف' « تارم ةدع ةيدرألا ةغللاب باتكلا

 . ةيدرألا ةغللاب عوضولملا ىف فلأ ام نسحأ داقنلا ضعب همعزو « لوبقلاب
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 ءايبنالا متاح ةريس ٤

 < .ةماهلا اهءابنأ عيمجي الع بيبحلا انلوسر ةريسل عماج زبجو باتك وهو

 تاولصلا لضفأ هيلع  ميركلا ىلا بح ثروي عئار زيجو بولسأب خيشلا اهفلأ

 ةغللاب باتكلا اذه عبط دق . مهنع هللا ىضر - نيرهاطلا ةرربلا هباحصأو مالسلاو

 ف ىنيدلا اهررقم ف سرادملا ضعب هتراتخاو « ةرم نيس نم رثكأ ةيدرألا

 « ةيتارجكلاو « ةيدنسلاك ىرخأ ةيلع تاغل ىلإ سانلا همجرت مث . ناتسك ابو دنهلا

 . ةيلاكنبلاو

 ةديدج تالآ ه

 ىف نكت مل ىلا ةئيدحلا تاعرتخلا ماكحأ خيشلا هيف عمج مق باتك وهو

 لئاسم اهب تقلعتو « نيدهتجملا ءاهقفلا رصع يف الو « مالسلا هيلع ىنلا نمز

 عايذ ملا ىلع ميركلا نآرقلا ةوالتو « رهجملا ىلع ةولصلاك ء صن اهيف دجوي ال -
 ىهلتلاو « ناسنإلا مدب ىوادتلاو « موصلا ىف حيقلتلاو : ىكاحلاو لجسملاو

 مظعلا رمألا اذه لمؤي نكي مل هنأ قحلاو . اذكو « فتاملاب ةداهشلاو < حراسملاب

 ًاديدس ًامهفو : ةخسار ةيهقف ةكلم هللا هبهو ىذلا « ىتفملا انخيش ةليضف نم الإ

 . اهرارمأب زوفلل ًاميلس ًاقوذو « اهرداصم نع ماكحألا جيرختل

 نيملسملا رئاس نع هللا هازجف . نيترم ةيدرألا ةغللاب باتكلا اذه عبط دقو
 . ءازملا ريخ

 ةكرامملاو ةفوقوملاو ةيناطلسلا ىضارألا ماكحأ خيشلا هيف عمج باتك وهو
 اننيد ماظن ابيف حرشو « جارخ وأ رشع نم اهيلع بجي امو« اهعاونأ عيمحي

 امبوضغ ىف ركذو « ناتسكاب و دنها ىضارأب ةصتخلا ماكحألا حضوأ مث « لداعل

 ىضارألا ةناكم حضنت یح ‹ نيملسملا ىديأ ىلع دنها حوتف خيرات ٤ ”ةفيطل “ل



١ 

 نيدلا ماكحأب قلتي اب ةيدنملا .

 خيشلا رهس ىذلا « ريبكلا نملا اذ هل ةنوهرم ةيمالسإلا ةمألا نإ ! اقحو

 لك لوانتمب هلعجو لازلزلا ءاملا اذهب ىنأ ىح « روخصلا رجفو « ىلايل هلجأل

 ارارم عبط دقو < ًابيرقت ةحفص ةئام سمخ ىلع ىوتحي باتكلاو . د .

 نيتفملا دادمإ -۷

 < دنب ويد ىف مولعلا رادب هتماقإ نمز اهدافأ ىتلا هاواتف ضعبل ةعومجم ىهو
 ىلا هاواتف نم ريصق ددع تاالوؤك د اک - ىهو ) ماخض تادلج عبرأ تراصف

 عفتني « ةلهس ةيدرأ ةغلب ىواتفلا هذه مظعمو . فلأ ةئام ءاهز مويلا اهددع غلب
 اهانزرفأ نإ « ةطوسبم ةيملع ةماه ثحابم لمتشي اهضعبو . ىماعو ماع لك 3

 ةيناث ةرم عبطتسو : اهخسن تدفن مث دنهلا ف ةرم ةعومجملا هذه تعبط دق
 نم ةيقبلا عبطب انلامآ ققحي نأ مظعلا هللا وجرنو . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع

 ْ . بيرق نع ىواتفلا

 حيسملا لوزن ىف رئاوت اب حيرصتلا -۸
 خيشلا ظفاحلا مامإلا رمأب خيشلا اهفلأ « ةيبرعلا ةغللاب ةزيجو ةلاسر ىهو

 ريخأ ىلا ثاياو رلاو ثيداحألا عيمج هيف عمجو ب هللا همر ىريمشكلا رونأ
 نيبتي ىح < هتامص و مالسلا هيلع حيسملا كاراسمأ نابع ا الع ميركلا ی يذلا ابمف
 هتنتف نع هللا فو . دوعوملا 5 هنأ نئايداقلا ' ىبنتملا هاعدا ام تدك

 وس م وا عبط

 . ةطوسبم ةيملع



 6١ه

 نينلا متاح تايآ ىف نيدهملا ةيده 1

 هخيش رمأب خيفلا هفلأ « باذكلا .قايداقلا ىلع د رلا ىف ى 2 ةلاسر هذهو

 ٠ تارمث 3

 ةرشاعملاو فوصتلاو خيراتلاو بدألا تاراتخم ر غطا رج ىهو

 لالخ ىش ةريثك بتك نم خيشلا اهعمج دق ‹ ةيدرأ ةغلب ىرخألا مواعلاو
 نالا عطدتو . هرصب قزريو هق هقوذ بساني ام جر لك هيف د4 « اهايإ هتعلاطم

 ةحفص ةئامسمخ وحن ىلع ىوتحي وهو ' ةيناث ةرم

 اهرثكأ عبطو 1 ام امف زواجي ىرخأ ةريثك بتك خيشلا ةرضالو ظ
 هللا عفنو « لوبقلاب ةمألا اهاقلتو « ةينيدلا مولعلا رئاسب قلعتي ام < ةيدرألا ةغللاب
 اهركذ جاتحي ذإ « ةيقبلا انكرتو مهألا اهضعب انركذ امئإو . اريثك الخ اهم
 ش . ةدرفم ةلاسر ىلإ

 نم غ لک نیلا مالسإلا مدخي نأل ىلاعت هللا هقفو دّمتف < ةلمجلابو
 ءارطإلا لمعن ال انلعلو « هلهأو نيدلا ىلع ةفوقوم هتويح تحبصأ ىتح « هئاضعأ
 ثعاب ىلإ عمجرت ىهو الإ ةوطخ هتاسارد نم غارفلا دعب طخ مل هنإ : انلق اذإ
 < اهاوخأ e ل اغتشم وه ”ةراتف . ديمح ینید

 اج لك نم مالسإلاب تقدعا اف اهب حفاكي ةميق ةينيد ًابتك فنصي هارت ”ةرمو
 رمو هرو ىرعلاو ٠ مهيد ةاده لإ بالا لع نيملسلل ضم ضحب دهاشت ًاروطو
 ءامنأ عيمج ىف نيملسملا نأشب ىنعيو « ناتسكاب ىف ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطتل ىعسي
 . ةلؤملا مهلاوحأب عجوتيو « ضرألا

  هنس رک ف ىّتح - هيف دهتجا TET خيشلا هيف فرص ام اذهف
 ةيداحلا ةليلل ىلاعت هللا هافوت ىتح « نابشلا ممه هنود رصقت ثيحب ساو ”ةركب



۱٦ 

 رهشل قفاوملا ھ۹ ةئس مركملا لاوش رهش نم رشع ١ م 191/5 ةنس نه ربوتك «

 وحن هت زانج دهش ادوهشم اموی نكو « یڈتارک مولعلا راد » ةريقم ىف نفد دقو

 هتايحضتو 'روكشملا هيعس لبقتو « ةعساو ةمحر ىلاعت هللا هحر . لجر فلأ نيسمخ

 . مالسإلا ةلاسر رشنو هللا ةملك ءالعإ ليبس ىف ةيلاغلا

 بدألاو رعشلاب عئارلا هقوذ

 لزي مل مث . هابص ةعيم ذنم «بدألاو رعشلاب فيطل قوذ خيشلا ةرضحل ناك

 ةرضانلا بدألا راهزأب قيبعلا وجلا نم مولعلا راد ىف هل لصح ا راهدزاو قر ىلإ

 . مولعلا رئاسك ةعانصلا هذه ىف ةكلم ىلاعت هللا هبهو نم هتذتاسأ مظعم ناكو
 ‹ نيئشانلا ناهذأ ةيبرتل ”ةيبدآ ةن  ىلاعت هللا همحر  رونألا خيشلا ساو

 وأ ”ةيعوبسأ ”ةيبدأ تالفح دقعت ةيدانلا هذه تناكو « بدألا ةيدان : اهام“و

 ‹« مهراعشأ نودشنيو « مهتالك نوقليو « ةذتاسألاو بالطلا اهيف عمتجي ةيرهش
 هذه قابس نم  ىرطف قوذ نه ىلاعت هللا هبهو امب  ىتفملا انخيش ةليضف ناكو

 5 ناديملا اذه ىرربمو ةيلخل ا
 ١

 ةغللا ىف ًاعئار ًارعش لوقي حبصأ ىتح « فيطللا هقوذ ىترا اذكهو
 - هل نفو ةعانصك رعشلا راتخا نكي مل نإو وهو . ةيبرعلاو ةيسرافلاو ةيدرألا

 ضعب عبط دقو < ةئالثلا تاغللا ىف هراعشأ نم ةفيطل ةعومجم هدنع تعمتجا دقف

 عامسألا هب ذتلي ام اهيف ىرتو « قاروألا تارمث » هباتك ىف ةيسرافلاو ةيدرألا هراعشأ
 . ميلا قوذلا هلزتمو

 اهيف ىر الو « ةرثاوم ةظعو « ةلوبقم ةككح ىلع لمتشم هراعشأ مظعمو
 حلاص ىلع ”ةراثإو « هلوسرو هلل ًاقداص ابح دهاشت امتإو « لوذبملا هفانلا مارغلا
 ةرخالا ركفو لامعالا

 ةقاب مكيلإو « تاحفن » مساب فيطل بيتك يف ةيبرعلا هراعشأ تعبط دقو
 . ةقرفتملا هدئاصق ضاير نم مكل اهانفطق رهزلا ةعونتم



 : هللا ىلإ ءاجتلإلا

 ف ىوهأ ءاوهألا یف ىسفن هیوای

 تتأف اهن <« تيأف اما

 اهدباك أ ىل امومه فكاف «بر اي

 ۰ ًادغ ةالولا ىلو اذإ ىلولا تنأ

 ىسفن ىلإ ىسفن نم برقأ تنأو

 ىريطصم ليعامل كباب تيتأ

 ىدمص اي « لدعلا كاذو ؛تدرط نإف

 ىرعش داوس « بر «بيشلا لازأ

 یتدبعتساف ىعماطم تعطا

 : اي لوسرلا ةبقنم
 لو

 ةلزنم سرقلا باك ناكف « الع

 ممص اهم انادا عمسف ' ہ۔ ًاناذآ عمسف « ىدان

 : ”ةرونم تلاز ام « ةبيطل اهاو

 : ةظعلاو ةككحلا

 افلا EI یحلا لاح وسه
 1 3 م
 ك ة رهت یہ ءارالا تر

 ف ىلوا ربصلا ناکل ت رص ولو

 هن ىرحي سيل اف ىب توه ىتح

 ىبالطتو يناوطت كسفنل لعجاو
 ىارتأ برتلل ىدسج تملسأو

 ىب ىندأ نيندألا رئاس نع تنأو

 ىل ىنأ كاعن ى ىبظ نسحو

 باب نم دعب ايف كدبعل اف

 ؟ لمزم نم ىهجو داوسل لهف
 ليبو ىعرم ىلإ لذ ىلع

 اهالعأ * لولا تافرش نم لح دق .
 اهالج قاحللا ىع نيعأف « ىلج

 اهاير بيط نم اهقراشم تباط

 اهاقل تيغص نإ « ءادن ىلعأب

 ! املالضلاب < ماوقألا تلض هب

 املاجمو ىوقلا بسح قرف ىلع



 : حيسدلاا

 : هرس هللا سدق «٠ رونألا خيشلا حدب لاقو

 ارزوم ارصن هللا نيد رصنيل اددهم لالضلا تيغاوط ىدانف

 لنس لالشلا ناب نتو انهراتاو' نا ى نيف
 ارخفم موقلا دهشم ى هب ىسحو ةودق نيدلاو معلا ف هب ىبسحف

 ارثكأ كيلف هللا قفاجرلاو ! ىب هب ىنقحلي ربلا فوءرلا لعل

 : ينامعلا دمحأ ريبش خيشلا انالوم هب نر امو
 هيلمت نازحألاو « هجولا ةحيفص ىلع نوفجلا مالقأ ىرسب ترج

 هيرادي وأ ىلسي بي رغلل نم دپ ماتيألاو لمارألل نع

 هينابم تده دق لحلاو ملعلاو تمتي دق قالخألاو مراكملل نم

 : لزغلا

 لاوطأ كاذ نم نيبلا ركذو « اهيلإ ىتشنو ىكبن لالطألا ىلع انفقو
 اولمجت موي « ىحلا ىف ةلظنحل راو ْ

 00 ل لا امجوت هاوه يف ىحيصن لوقي

 لظنح فقان ىمحلا تارمس ىدل اولمحت موي نيبلا ةدغ نأك

 ( یت ) .فورعم ىسامح لوق ةزاجإ (۲)

 لمجتلا الإ بحلا ىف ينلاغ امو ! ىتيكش نيع ربصلاو ؟ ىنريصي
 داوعلا تديع و بيبطلا ضرم هلينع و ةاقرلا مهميقس ا : = اأ داتري -اهرودب ريغ نيعلاو امرود «ىيرت ناب لایا مع 1 ا ا خي 53 | =
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 هاو لدا نا يا دع تلاع ىد كاف حا

 هيدبم هللا ام امكنم سیلو . یربطصم ليع ىتح ىئاد تمتك

 هارأ الو ًابلق هوم ىكز رمج ىنج نیب

 ايدينا لك و + یا وكم ااه مق ھی اظرأ انه کا

 . ارخخآآو الوأ دمحلا هلو « انترحآو انايند رومأ نم لك ىف اهقتسم ًاطارص

 لكلا ف: دفق ' , مارجلا دعقلاوذ / ١

 (۰) يشتارك مولعلا راد ةرجهلا نم ۱۳۸۳ ةنس



 ةديدجلا تاعربطملا

 ةيمالسالا مولغلا و ,نآرقلا ةرادال

 : رعسلا تادل# ١5 ءازجأ ” ىسخرسلل طوسبملا اي

 < دما ءاملع رابك نم ةعامج فيلات « نآرقلا ماكحأ الك
 : نعسلا تادلجم سمخ

 ةمالعلا تادافإ نم ىذمرتلا عماج ىلع ىردلا بك وکلا ¥

 : رعسلا ىلاعت هللا همحر - ىهوكنكلا دمحأ ديشر

 نب ورع نب دمحأ ظفاحلا مامإلل - تايدلا باتك راك
 : رعسأا ۲۸۷ ةنس :قوتملا مصاع ىنأ

 ناتسكاب ىف ةعوبطملا ةبمالسإلا بتكلا اندنع دجوتو ج

 ةيمالسالا مولعلا و نآرقلا ةرادا
V5یشتارک - ىأ - ىج =  

 VFFIAN = YAIEAA : نوفلت

 #0 ناتسك اب 2



 ْ ا - E و م 2.

 08 یر اں وا ےک

 هللا همحر فلولا نم ةمدقت

 ةمحرو ءافش وه ام هيلع لزنأ و نايبلا هملع ناسنإلا قلخ ىذلا هلل دمحلا

 ناش ام و رشلا و ربحللا هديب و نازوألا و رادقألا ردق ىذلا وه و « نآ رقلا نم

 : امتم ليوأتلا كرادمل و العم ليزرتلا ملاعمل ثعب نم ىلع مالسلا و ةولصلا و .نازو
 هلآ ىلع و « ناقرفلا ضماوغل فاشك وه ام نآ رقلا نایب و یناعملا حور نم ىأ

 . هاجد هلكشم نع اوفشک و هاح اومح نیذلا هباحصأ و

 ىنفملا عيفش دمحم ىوقلا هالوم ىلإ ىجتللا فيعضلا دبعلا لوقيف ! دعب و
 مالك نم ماكحألا تايآ ريسفت ىف ةليمج ةلمج هذه نإ : ةيدنبويدلا مولعلا رادب
 اوأر اذإ نيذلا نم « هللا تايآ نم ةسيآ اهفيلأت و اهعمجمي ماق دق « مالعلا قحلا كلملا

 رايدلاب رصعلا خئاشم خيش و رهدلا ءالع دنس « ةمألا ميكح ةلملا ددجم هللا ركذ

 لوطب نيملسملا رئاس و ىلاعت هللا انعتم « ىوناهتلا ىلع فرشأ انالوم و انديس ةيدنهلا

 هرمع رخاوأ و هفعض ناوأ ق ليلحلا بطدللا اذهل همايق قفتاو « ريحلاب هئاقب

 ليلا رمألا اذه ليمكت رسيتيل هباحصأ ةدع ىلع هءازجأ مسق كلذلو « فيرشلا
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 ءارعشلا ةروس نم فيعضلا دبعلا مهس ىف ةمسقلا هذه نم عقو و . ليلق نمز ىا

 انأ ام عم انأ و ( ةينآرقلا ةعبسلا بازحألا نم نيبزحلا ) تارجحلا ةروس ىلإ

 روصق و نأشلا اذه رطخ ىلع عالطالا و لمعلا و معلا ىف ةعاضبلا ةلق نم هيف
 هللا لهسي نأ ءاجر الإ ليلخإ فقوملا اذه ىلع مايقلا ىن تأرتجا ام هنع ىعاب

 اذه ًارخذ نوكي هلعل و « هتاكرب و انخيش تادافإب قيرطلا اذه رعو هناحبس

 . نونب ال و لام عفنيال موي هسفن ىلع ىناحلا دبعلا

 ىلع لئالدلا نايب و ةيداهتجالا لئاسملاب قلعتي ام رمألا لوأ ىف فدهلا ناك و
 لئالد » بالوأ باتكلا ىم كلذلو < ناعنلا ةفينح ىنأ مامإلا دنع اهنم حجرت ام
 خسيشلا ةبتع تمّرتلا و هفيلأت ىف تذخأ ال نكل و . « ناعنلا لئاسم ىلع نآرقلا

 وأ ةمئآلا نيب اهيف ةفلتخم تناك ءاوس  ةماع ماكحألا تايآ ىلع لي لعج « هلجأل
 ماكحأل ةعومجم ناكف - رضاحلا رصعلا ىف نيملسملا ةماعل اهتايب ىلإ ةجناحلا تبسم ام
 نوع و قحلا ةيانعب ًانيعتسم دوصقملا ىف عرشأ انأ اهف « رسيت ام بسح نآ رقلا

 1 . دومعملا



 ب (

 : ت اک ع

 « نولتقي نأ فاحأف2 هلوق ىلإ -یسوم كبر ىدان ذإو »: ىلاعت هلوق

 نأ ماكحألا نم هيف : للعتلا نم سيل ةعاطلا ىلع ةنيعملا بابسألا ساؤلا

 للعتب ال و رمألا لاثتما ف فقوتب سيل رمألا ةيفنت لع نيعملا ساقلا ىف رذعلا ديهمت

 غاس فيك :لاقي ىتح « للعتنلا ىلع ال لبقتلا ىلع اليلد نوعلا بلطب ىنكو «هيف

 فقوت .ريغ نم ةعاط و عمسب هلبقتيالف رمأب ىلاعت هللا هرمأي نأ مالسلا هيلع ىسول

 رذعلا ديهمت ناك اذإ اذهو :تلق . ( ۳۰۲ : ۳ فاشكلا ىف انك) للعب ثبشتو

 نم دسفملا عي هللا و . للعتلا ضحمب ال هب رومأملا ىلع ةنيعملا بابسألا بلطل

 :ج . حلصملا

 « نيلاضلا نم انأو ًاذإ اهلعف لاق » : ىلاعت هلوق

 ةولصلا هيلع ىسوم دارأ : مالسلا هيلع ىموم قح ىف لالضلا ىعم نايب

 هنإف ؛هايإ دمعتم ريغ كلذ لعف هنأ هنع هللا ىضر ةداتق نع ىور ام ىلع مالسلاو

 نبا نع هلثم ئور و « ىدأ ام ىلإ ىدأف « بيدأتلل زكولا دمعت امنإ مالسلا هيلع

 ىف جلتخي نأ ىسع ام عفدناف « انهه لالضلا ىنعم ىف لاوقألا هجوأ وهو ديز

 ق اذكر مالسلا مهيلع ءايبنألل ةتباثلا ةمصعلل لالضلا ةافانم نم بولقلا ضعب

 .(59 : ۱۹ یناعملا حور
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 « نينقوم منك نإ  هلوق ىلإ  نيملعلا بر امو نوعرف لاق » : ىلاعت هلوق

 « عنتمي هنكلاب ىلاعت هملع نأ : ىهو « ةيمالك ةلئسم ىلع ةيآلا تلد

 رك ذ ىلإ هنع مالسلا هيلع ىموم ضرعأف ىلاعت هتيهام نع ناك نوعرف لاوس نإف
 حورلا ىف لاق . هنع لئسي ال و هكردي ال ام هپنک نأ ىلع هل ًابيبنت فاصوألا

 لج ىلاعت هبانجب قيلي ال امم ةقيقحلا نع لاوسلا ناك او: ( ۷۲۰۷1 : ۱۹ )

 جين ىلع لج و زع هتافص كد ىلإ هباوج نع الداع مالسلا هيلع لاق العو

 0. ةقيقحلا نايب رذعت ىلإ ةراشإ مكحلا بولسألا

 « نيرخآلا ف قدص ناسل ىل لعجاو » : ىلاعت هلوق

 دلخ هلصاحو «ةمايقلا موي ىلإ مألا عيمج ىف ًاقداص:اركذ ىعفنل لعجا ىا

 ةيض رم لا ناسلا و ةنسحلا راثآلل هفيقوتب كلذ و « ايندلا ف ليمحبا ىركذ و ىتيص

 مه و « ريخلاب اهببسب هنوركذي و ‹ نورخآلا اهب ىدتقي ىلا ةنسحتسملا ىلاعت هيدل

 فصولا دافتسي هنمو عفنلل ماللا و ةيببسلا ةقالعب ركذلا نع زاجم ناسللاف . نوقداص

 ( ١9 : ٩۱۱ حورلا ىف اذك ) ليمحلاب

 یی ىدتقي و هب ركذأ ىدعب اليمج ًاركذ یل لعجا و ىأ : ريثك نبا لاق و

 . -نسحلا ءانشلا ىنعي - ٠ نيرحآلا ىف هنيلع انكرتو » : ىلاعت لاق اي” « ریللا ىف

 : ىلاعت هلوقكو .ةيآلا « ةنسح ايندلا ىف هانيتآ و » : ىلاعت هلوقك : دهاحجم لاق

 ثيل لاق امك هليلخ ءاعد ىلاعت هللا باجأ دق و ةيآلا « ايندلا ىف هرجأ هانينآ وو

 . ( راصتخاب ريثك نبا ) ةمركع لاق اذكو . هالوتت و هبحن ةلم لك : ميلس ی ن

 رثكأ و ىراصنلا كلذكو هتوبنب رقت دوبيلاف : ( ٤۲۹ : ۳ ) صاصحلا لاق انکو

 . مألا

 نأ باتكلا ةراشإب ديفتسا و : طئارشب زوجم ليمحلاا ءانثلاو هاحلا بح
 رخافتلا هض رغ نوكي ال نأ : لوألا : طئارشب زوجي سانلا نم ءانثلاو حدملا بح



 وهو « ىورخألا عفنلا كلذ ىف همه نوكي لب « مهداعبتسا و قلعن | ىلع ىلعتلا و

 نم نوكي ال نأ + قانلاو . ريحلا ىف هب سانلا ءادتقا و ةيضرملا لامعألل هقيفون

 سانلا ءانث ىلإ لصوتيال نأ :تلاثلاو . اولعفي مل اب اودمحي نأ نوبحي نيذلا لبق

 « ماللاب لوألا طرشلا ىلإ ريشأ دقو . قحلا راهظإ ىف ةنهادم وأ ةيصعمب هيلع
 باستكالا ال هيلإ ةعيرض ىلاعت هللا نم ءاعدلا ذاختاب ثلاثلا ىلإو .قدصلاب ىناثلا ىلإو

 طئارشلا هذه هنم دافتسي ام ءايحإلا نم ىلازغلا مامإلا ركذ دق و . بابسألاب

 ] . ةثالثلا

 نم ءانثلا و حدملا بح نأ : بولقلا ضعب ىف جلتخي ىسع ام عفدنا اذهب و

 نابئذ ام » : مالسلا و ةولصلا هيلع هلوقب « روظحم فرشلا و هاا بح و سانلا

 « ملسملا لجرلا نيد ىف فرشلا و لاملا بح نم اهل ًاداسف رثكأب منغ ىف السرأ ناعئاج

 لاق و « هنع هللا ىضر كلام نب بعك ثيدح نم ىئاسنلا و ىذمرتلا هجرخأ اك

 ىضر ديعس ىلأ ثيدح نم ىناربطلا هجرخأ و . حيح نسح ثيدح : ىذمرتلا
 ىلع قارعلا جيرخت ىف اذك . هنع هللا ىضر ةريره ىلأ ثيدح نم رازربلاو هنع هللا

 ثيدح نم سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا روصنم وبأ جرخأ و . ( ٠٠١ : ۳) ءايحإلا

 « مصي و ىمعي سانلا نم ءانثلا بح » : فيعض دنسب اههنع هللا ىضر سابع نبا

 فرشلا ضرغلا ناك ثيح همذ نأ نم ثيداحألا هذه هيلع تلد اع كلذ و

 لمح وه و . اهنم ىلاعت هللا انذاعأ « ةنهادم و ةيصعمب هيلإ لصوتي وأ « ىلعتلا و

 سانلانيعأ ىف و ًاريغص ىنيع ىف ىنلعجا مهللأ » : ةروثأملا ةيعدألا ضعب ىف درو ام

 نأ سأب ال هنأ ىلع ةيآلا هذبب هللا همحر كلام مامإلا لدتسا انهه نم و « ًاريبك

 ١514(. : *) ماكحألا ف ىلرعلا نا هركذ « ًاحلاص هيلع ىنني نأ لجرلا بحي

 هل لصحي هب امىلإ ممملا فارصنا ةلجألا ضعب هلاق ام ىلع توملا دعب كلذ ةدئاف و

 هب ىنثأ ام وحن هريغ وأ ىنثملا باستكال ًاببس ريصي دق هنأ و « ىنلز ىلاعت هللا دنع

 ىف اذك . اهدصاقمب رومألا نأ كيلع ىنحي الو . هيلع ىلا هيف هكراشيف باثيف



 > ٩ ١9(. : ۱۹) ًارصتخم ىناعملا حور

 ماكحأ ىف ىبرعلا نبا لاق : : نسحلا ءانثلا بسكي حلاص لمعف ةبغرلا زاوج :

 بسكي ىذلا حلاصلا لمعلا ف بيغرتلا ىلع ليلد ةيآلا ىن : ١474:7( ) نآرقلا

 هلع عطقنا أرملا تام اذإ» : : ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا لاق دق و « نسحلا ءانثلا

 هنأ ةياور قو « هل وعدي حلاص دلو وأ هملع لع وأ ةيراج ةقدص : ثالث نم الإ

 . عرزلا و سرغلا ىف كنذك

 « نولعبي موي ينزختالو نيلاضلا نم ناك هنإ يبل رفغاو » : ىلانعت هلوق

 مارح رفكلا ىلع هتوم ملع نمل رافغتسالا : زوجمال نيكرشملل رافغتسالا

 ىلوأ اوناكولو نيكرشملا اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو ىنلل ناك امو :ىلاعت هلوقل

 رافغتسا امأو . 1١7( :ةبوتال ) ( ميحجلا باحصأ مهنأ مهل نيبت ام دعب نم ىبرق

 لفكت دقف « ةيآلا هذه ىف اك هيبأل مالسلاو ةولصلا هيلعو انيبن ىلع ميهاربإ

 اموو : لئاق نع هنا لاق ثيح اص كلذ كعب هتک باوک ناتو هتان

 هنم أربت هلل ودع هنأن يبت الف هايإ اهدعو ةدعوم نع الإ هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناك

 ١١5(. : ةبوتلا ) « ملح هاوأل ميههاربإ نإ

 هيبأل رفغتسي مل مالسلا و ةولصلا هيلع و انيبن ىلع هللا ليلخ نأ : هلصاح و
 ةويح ىف امإ هرافغتسأ ناك لب « هيلع هتوم و رفكلا ىلع هرارمتسا نقيت ام دعب
 ىلاعت هللاب نم" ذأ هئظل وأ « هل رفغيف نامبإلل ىلاعت هللا هقفوي نأ ىنعم ىلع « هيبأ

 بناجن و « هنم أربت رفكلا ىلع تام و نمی مل هنأ نيبت الف ء هب نلعي مل نإ و ارس

 ١ . بناجتلا لك

 وأ ايندلا ف هتوم دعب وأ هيبأ ةويح ىف هل عقونيبتلا اذه نأ قيقحت امأ و

 ةبوتلا ةروس ةبآ هثمب لحف .. ىراخبلا ثيدح هيلع لدي اك « ةرخخآلا ف نوكي
 . اهعجارف



 تاما

 « ملس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونبالو لام عفنيال موي » : ىلاعت هلوق

 ىضر سابع نبا لاق :ريغال ًانمؤم تام نمل ةرخآلا ف عفني مركلا بسلا

 :اهریغو نسحلا و دهاج لاق و « هللا الإ هلإال نأ دهشي نأ ميلسلا بلقلا : هنع هللا

 بلقلا وه ميلسلا بلقلا : هللا همحر بيسملا نب ديعس لاق و « كرشلا نم مياس بلق
 مهبولق ىف » :ىلاعت هللا لاق «ضيرم رفاكلا بلق نأل نموملا بلق وهو « حيحصلا
 ىلإ نئمطملا ةعدبلا نم ملاسلا بلقلا وه : ىروباسينلا ناثع وبأ لاق و ٠ ضرم

 هنأ : اهدحأ :نالوق هيف : ىبرعلا نبا لاقو . ( ۳۳۹ : ۳ ريثك نبا ) ةنسلا

 لئاذر نم ميلس هنأ :ىفاثلا « هنع هللا ىضر سابع نبا هلاق كرشلا نم ملس

 مهاربإ نإف « نيناعل اونوكت ال ىنب اي : لاق هنأ ةورع نع ىور دقف « قالخألا

 لاق . « ميلس بلقب هبر ءاج ذإ » :ىلاعت هللا لاق . طق ًائيش نعلي مل مالسلا هيلع

 ًايجعم ًادوسح ًادوقح ناك اذإ اماس بلقلا نوكي ال هنأ ىذنع ىذلا و : ىلرعلا نبا

 ٠ . ىنعملا ةبراقتم اهلك لاوقألاو .( 57١؟0-ص ) ًاربكتم

 عفني ال موي ىا بصنلا لحم ىف « نم » و ليعافملا معأ نم ءانثتسالاو

 نإ و -نونب الو - تاريخلاو ربلا هوجو ىلإ ايندلا ىف ًافورصم ناك نإ و لام
 ضرم نع - مياس بلقب هللا ىنأ نم الإ - ًادحأ ةعافشلل نيلهاتسم ءاحلص اوناك

 حورلا ىف اذك . ناميإلاب اهنم لك عفن طارتشا ةرورض « قافنلا و رفكلا

 هللا نت. نم لاح الإ : ًاضيأ فاشكلا فو « فاشكلا ف هلثمو )1١94: ٠١٠١(

 | ةمالس هونب و هلام : لوقتف ؟ نونب و لام ديزل له : ليق اذإ اك « مياس بلقب

 كلذ نع الدب هل بلقلا ةمالس تابثإ و « هنع نينبلا و لاملا ىن : ديرت « هبلق

(۳:). 

 ناعفنيال نينبلا و لالا نأ ةيآلا نم دافتسي لوألا ريسفتلا ىلع و : تلق

 مهضعب ذئموي ءالخألا » : ىلاعت هلوق لولدم وهو نمملل الإ ةرخآلا ىف



 چ ا

 عفن ىنت ىلاا تايآلا نيب قيبطتلا تلصح هب و . «نيقتملا الإ ودع ضعبل

 هلوقك « ةمايقلا موي سانلا نيب بابسألاو قئالعلا عطقب دهشت و باسنألا

 أرملا رفي موي » : هلوق و « « مهنيب باسنأ الف روصلا ىف خفن اذإ و » : ىلاعت

ىلاعت هلوق و « ةيآلا « هيبأ و همأ و هيخأ نم
 الو هدلو نع دلاو ىزجي ال » : 

 نأ ديفت ىتلا تايآلا نيب و «كلذ لاشمأو « ًائيش هدلاو نع زاجوه دولوم

 . ةيآلا « مهتيرذ مهب انقحلأ » : ىلاعت هلوقك ةرخآلا ىف عفنت بابسألاو باسنألا

 بلقب ًانماوم تام نمل عفنت بابسألا و باسنألا هذه نأ : ىعملا لصاح و

 ( . ًارفاک تام ثيح عفنت ال و ميلس

 ٠ ىرجأ نإ رجأ نم هيلع مكلئسأ امو نوعيطأو هللا اوقتاف » : ىلاعت هلوق

 ْ « نيملاعلا بر ىلع الإ |

 نم عنام غيلبتلا ىلع ةرجألا بلط ىلع نأ ةيآلا تلد: تاعاطلا ىلع ةراجإلا
 نورخأتملاو 1 همي رح ىلإ حلاصلا ٽلملا بهذ انهه نمو < ميلستلا و لوبقلا

 ةقفن نإف « ميلعتلاو ملعلا باب ةمألا ىلع دسني اليك « هنم دبال ايف الإ هوزوج
 سساكملا ىن ءالعلا لغتشا ولف « نامز ذنم دقتفا دقو «لاملا تيب ىلع ناك ءالعلا
 « اليلق انمم ىتايآب اورتشت ال » ةيآ تحن ماقملا اذه ىف مالكلا ليصفت لحو .نيتيلبلا نوهأل ًارايتخخا « ًارارطضا ميلعتلا ىلع ةراجإلا اوزوجف بتاكملا و سرادملا تعاض
 . همن عجا ريلف

  عناصم نوذختتو  نوثبعت ةیآ .عير لكب نونسنأ » : ىلاعت هلوق
 ٠ « نودلخت مكلعل

 ةعاجو ريرج نا جرخأ « عيرلا » :مومذم ةجاحلا ردق ىلع دئازلا ءانبلا
 ةداي كلاب هعافترا وه و تابنلا عير هنم و < اهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةياور وهو ؛ عفت لا ناكملا هنأ ىلع تورثكألاو « نيلبحلا نيب جفلا : عيرلا نأ دهام نع
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 ىلاعلا رصقلا : مهضعب هرسف ام ىلع دارملا و « ملعلا لصألا ىف « ةيآلا » و . ءافلا و
 نوثبعت ىنعم ىلع « نوثبعت » : هلوق و . رينملا نبا هرهظتسا و ىشاقنلا بهذ هيلإ ,

 ال ام « ثبعلا » و « اهب رخفلل اهونب امئإو « اميلإ نيجاتحم اون وكي مل مهنأ امل اهئانبب
 ةداتق نع ىور انك ءاملا كرب ىه « عناصم » : هلوق و . اكح وأ ةقيقح هيف ةدئاف

 ىراخبلا حيحص ىف « نودلخت مكلعل » : هلوق و . ةديشملا روصقلا اهنأ : دهاجم نع و

 مكنأك ىنعملا : هنع هللا ىضر سابع نبا لاقو . ىهتا  هيبشقلل ةيآلا ىف لعل نأ
 . ( ًارصتخم ١١١ : ۱۹ ىناعملا حور نم هلك ) نودلخت

 وه و « ًاعرش مومذم ةجاح ريغ نم ءانبلا عفر نأ ىلع ةيآلا تلد دقو

 ءانبلا الإ هللا ليبس ىف اهلك ةقفنلا » : لس و هيلع هللا لص ىنلا نع ىور ام لمح

 لع ًادئاز ناك ام ىنعي  هنع هللا ىضر سنأ نع ىدذمرتلا هاور « هيف ريخالف

 لسو هيلع هللا لص ىبنلا نع هنع هللا ىضر سنأ ثيدح ىف هب حرص امك - ةجاحلا

 دئاد وبأ هاور « هنم دبال ام الإ ىنعي ال ام الإ هبحاص ىلع لابو ءانب لك نأ »

 ..ًاضيأ انتعيرش ىف ىعرش ضرغ ريغل ءانبلا عفر مذ دق و : ىناعملا حور ىف لاق'و

 0 نهراف ًاتويب لابحلا نم نوتحنتو » : ىلاعت هلوق

 نا نع ىور :ًامارحوأ ًامثإ نمضتي ملام هناحبس هئامعن نم ةديفملا عئانصلا

 لاق و « نيرطب و نيرشأ ىأ «نيهراف » : هلوق ريسفت ىف اهنع هللا ىضر سابع
 . ءايوقأ ىأ : ديز نبا لاقو « بغارلا هرسف كلذبو « نيقذاح ىأ : حلاص وبأ

 ىلاعت هلوق ىف نيعتم وه امك ةيهلإلا ءاعنلا نم ًاتويب لابحللا تحت دع ىناثلا ريسفتلا ىلعف
 ظ ضرألا ىف مكأوب و داع دعب نم ءافلخ مكلعج ذإ اوركذاو » : فارعألا ىف

 . اوثعت الو هللا ءالآ اوركذاف ًاتوبب لابحلا نوتحنت و ًاروصق اهوهس نم نوذختت

 ظ 1 « ندسفم ضرألا ىف

 روذحم ريغ اهب عافتنالا و « ةيملإلا ءاعنلا نم عئانصلا نأ ىلع ةيآلا تلد دقف



 ت١٠ بد

 ةيآلا ىف ءانبلا عفر مذف « ةجاح ريغ ىف الغوتوأ ًامارح وأ اإ نمضتي ملام هسفن ىف

 تويبلا تحت ركذ و « هيلإ ةجاح ال امب لاغتشالا و راختفالا نم نمضت امل « ةقباسلا

 ! هبنتف « ةرورضلا عفرل ناك ثيح ءالآلا نمض ىف لابحلا نم

 ندسفم ضرألا ىف اوثعت الو  هلوق ىلإ  ليكلا اوفوأ » : ىلاعت هلوق

 و « لدعلا : هانعم و « لصألا ور برعم : ضعب دنع « ساطسقلا »

 هنزو و طسقلا نم وه : ليقف « ىلرع : نيرخآ دنع و « دهاجم نع كلذ ىور
 ءافول ٌرمألا دارملا و . لالعف هنزو و ىعابر وه و سطسق نم وه : ليق و « عالعف
 و : ىلاعت هلوق و . ةدايزلا نع ىبنلا نود صقنلا نع ىلا و همامتإ و نزولا
 ىف اذك) ناك قح ىأ مهقوقح نم ًائيش مهوصقنت ال ىأ « مهئايشأ سانلا اوسخبت ال
 6ك ۱١۱۸ ( . ٤ : ۱۹ حورلا

 صقنلا ةمرح و « ليكلا و نزولا ف صقنلا ةمرح ةيآلا تدافأف
 نب رمع نأ » أطوملا ف كلام جرخأو « سائلا قوقح ةماع ىف فطار
 : لاقف رصعلا دهشي مل الجر قلف رصعلا ةولص نم فرصنا هنع هللا ىضر باطلا

 لاق . تففط : رمع هل لاقف ًارذع لجرلا هل ركذف ؟ رصعلا ةولص نع كلسبح ام
 . ( 4 ١-ص أطئوملا ف اذك ) ىهتنا فيفطتو ءافو 'ىش لكل لاقيو : هللا همحر كلام

 « نلوألا رز ىل هنإو - هلوق ىلإ  نيمآلاحورلا هب لزن » :ىلاعت هلوق

 نأ ىلع ىلاعت و هناحبس هلوق لد دق : ًاعيمج ىععملاو ظفللا وه نآرقلا
 برقأ «نيلوألا ربز ىنل هنإ و » : ىلاعت هلوق مث «نيبم ىبرع ناسلب لزن نآرقلا
 : هانعم فاضملا فذح ىلع وه و « نآرقلا ىلإ عجار ريمضلا نأ : هيف لاوقألا
 هركذ هيف ناك اذإ ريمألا رتفد ىف نالف لاقي اک «نيلوألا بتك یف هركذ نأ
 ىف ملس و هيلع هللا ىلص ءايزنألا متاخ ىلع هلوزنب رشب نآرقلا نأ : ىنعملاف . همساو

 طقف' ىنعلا وه نآرقلا نأ ىلع لدي ام ةيآلا ىف سيل اذه ىلع و .نيلوألا بتك ٠



 چ لل

 ۰ , ةفينح ىلأ مامإلا نع اور يه و ةيسرالاب ةءارقا زاوج لع هب لالدتسالا ريشا اك « منا نود

 هنأرهاظو « نيلوألا بتك ف روك ذم نآرقلا نيع نأ : هانعم : ليقو
 حدقيالف هرثكأ دارملاو « ىبرعلا مظنلا نود نآ رقلا ىناعم الإ مهبتك ی نكي م
 اولدتساف . نامزلا رخآ ىف ةثداحلا اهلاثمأ و كفإلا ةصقك ضعبلا ركذ مدع هيف
 «ةيبرعلا ريغب ةءارقلا زاوج هيلع اوعرف و طقف ىنعملا ىلع قلطي نآرقلا نأ ىلع هب
 هنيبحاص لوق ىلإ هللا همحر ةسفينح وبأ مامإلا هنع عجر هب لالدتسالا فعضل و
 . (ًاصخلم ۲۲٣ ۹ ىناعملا حور ) اهريغب ةءارقلا ةيبرعلا ىلع رداقلل زوجيال هنأب

 مظنلا نودب ةءارقلا زاوج مكح ى هلك لالدتسالا فعضو عوجرلا اذهو
 باوصلاو.هنم لزعمب وهف طقف ىنعملا ىلع قلطي دق نآرقلا نأ امأو ءولتملا ىبرعلا
 لك ىلع قلطي ًاركنم قلطأ اذإ نآرقلا ظفل نأ :- ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو هيف
 : « ًايمجعأ ًانآرق هانلعج ول و » : ىلاعت لاق امك ‹ ناك ناسل ىأب ورقم باتك

 هن

 . موهفملاف  ماللاب «  نآرقلا » امأو « « جوع ىذ ريغ ًايب رع ًانآرق » : ىلاعت لاقو

 ىلع قلطي دق و « ىنعملا ىلع لادلا صاخللا ىبرعلا مظنلا : عرشلا فرع ف هنم

 5 . ىلالبن رشلل ةيسدقلا ةحفنلا ىن اذك .«ًاضيأ د رجلا ىنعملا

 ىبرعلا مظنلا نودب ىنعملا ىلع قلطي دق نآرقلا نأ ىلع لدتسي دق و : تلق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر راسي نب لقعم نع ىور ام

 ركذلا نم ةرقبلا ةروس تيطعأ ىنإ :  - هيف و هلوطب ثيدحلا ركذف :  لسو

 ةحتاف 'تيطعأ و «. ىسوم حاولأ نم ميماوحلا و نيساوط و هط تيطعأ و < لوألا
 :هصيخلت ف ىبهذلا لاقو « كردتسملا ىف مك احلا هجرخأ « شرعلا تحت نم باتكلا

 ‹ فيعض وهف : تلق . ینا  هثيدح اوك رت : دمحأ لاق هللا دبعو . حيحص

 « روثثملا ردلا ىف امك هانعمب هنع هللا ىضر سابع نبا نع هيودرم نبا هجرخأ و
 ىف هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ىور و . ةوق فيعضلا ثروي قرطلا ددعت و
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 .(7؟5ا/ : ١ )روثنملا ردلا ىف اذك . ناعيإلا بعش ىف قييبلا و « هحمصو

 ليعاطا لوو لاق + لاق دنع اقا ىضر سنأ نع ىرهزلا نع ىورو

 هللا باتك نم یش هعم سيل و تام مكلبق ناك نمم الجر نإ » : لسو هيلع هلا
 ف ةروسلا تراثف كلملا هاتأ هترفح ىن عضو الف « كلملا هديب ىذلا كرابت الإ

  روثنملا ردلا ىف اذك فيعض دنسب ركاسع نبا هجرخأ هلوطب ثيدحلا « ههجو

 لاق ىلعألا كبر مسا حبس تلزن امل» : لاق اهنع هللا” ىضر سابع نبا نع ىور و

 مكاحلا هجرخأ ثيدحلا « ىسوم و ميهاربإ فحص ى اهلك : مس و هيلع هللا لص

 نب ديعس هجرخأ و . هتدعاق ىلع حيمس وهف ىطويسلا هبقعتي مل و ناقتإلا ىف اذك

 ناقتإلا ىف اذك « یسوم و ميهاربإ فحص نم خسن » : ظفلب متاح ىبأ نبا و روصنم

 ى نآرقلا ءازجأ ضعب نوك ةروكذملا تاياورلا لولدم نأ هيفو .( ) ١ : ٤١

 فالح ال هنإف « اهنيب ناتش و « انآرق ىمسينيلوألا بتك ىف اهنأ ال «نيلوألا بتك
 ىمست له اهنأ ىف فالعللا امنإ « ةقباسلا بتكلا ىف ةينآرقلا ىناعملا ضعب نوك ىف
 . دعب ءافحللا ىف وهاو ؟ ال مأ انآرق

 « نيرذنملا رطم ءاسف آرطم مهلع انرطمأو » : ىلاعت هلوق

 ىف ةيفنحلا ةداسلا لاق ام ىلع ةبالا تلد : طول موق لمع لمع نم ةبوقع

 لحم نم سيكنتلاو ع رادحلا مدهو رانلاب قارحإلا وحنب رزعي هنآ ىطوللا ريزعت

 طول موق نأ اذه ذخأم ناك » : حتفلا ف و ( راتخم رد ٠ راجحألا عابتاب عفترم

 مهب مدا عابتا ىف كشال و « مهل تسكن و مهارق تلمح ثيح كلذب اوكلهأ

 . ( دودحلا باتك یاش ) « نولزان مهو
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 « اوملظ ام دعب نم اورصتناو - هلوق ىلإ  نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو » : ىلاعت هلوق

 : مهلوق ىف قيقدلا ملعلل مسا : لصألا ىف رعشلاف : بغارلا لاق « ءارعشلا »
 رعاشلا و « مالكلا نم ىنقمللا نوزوملل امنا فراعتملا ىف راص و « ىرعش تيل
 « رعاش وه لب هارتفا لب » : رافكلا«نع ةياكح ىلاعت هلوق و « هتعانصب صتخملل

 هولمح نيرسفملا نم ريثكف « هب صبرتن رعاش » : هلوق و « نونجم رعاش » : هلوق و
 نوزوملا هبشي ظفل لك اولوأت ىتح ىنقم موظنم رعشب ًاينآ هنوكب هومر مهنأ ىلع
 نم رهاظ هنأل كلذو « دصقملا اذه اودقعي مل : نيلصحملا ضعب لاقو . نآرقلا نم
 الضف مجعلا نم ماتغألا ىلع كلذ ىنخي ال و « رعشلا بيلاسأ ىلع سيل هنأ مالكلا
 : رعاشلاو بذكلا نع هب هنع ربعي رعشلا نإف بذكلاب هومر اممإو « برعلا ءاغلب نع
 . ىرابلا حتف ىف هلثمو . ىهتنا  ةيرعشلا ةبذاكلا ةلآلا موق ىمس ىح « بذاكلا

 قلطي كلذك ىنقملا نوزوملا مالكلا ىلع قلطي اك رعشلا نأ لصاحلا : تلق
 دنع ةيرعشلا اياضقلا و ةيرعشلا ةلدألا هنم و « بيغلاب اجر و نظلاب ليق ام ىلع
 : ىلاعت هلوق ىن دارملا وه و.« بذاكلا ىنعمب رعاشلا : لاقي هنم و « دازريملا لهأ
 ش ٠ . هلاثمأ و « رعاش وه لب »

 وه دارملا نأ هنم رهاظلاف « نوواغلا مهعبتي ءارعشلا و » : ىلاعت هلوق امأ و

 « : ىرابلا حتف ىل ام هديؤي و « رعشلا ةعانصب صتخم ا ىنعأ فورعملا ىنعملا
 «نوواغلا مهعبتي ءارعشلا و » تلزن الل : لاق ةلسرم قيرط نم ةبيش نأ نبا جرخأ ١

 لوسر اي :اولاقف « نوكبي كلام نب بعكو تباث نب ناسح و ةحاور نب هللا دبع ءاج
 الإ » اهدعب ام اوأرقا : لاقف ءارعش انإ معي وهو ةيآلا هذه هللا لزنأ هللا

 ی اذک من اوملظ ام دعب نم اورصتناو متنأ « تاحلاصلا اولمعو اونمآ نمذلا

 .( ٠١ : ٤٤١ ) بدألا باتك ىرابلا حتف

 دارملا : ةيآلا هذه ىت نورسفملا لاق « نووافلا ,مهعبتي ١ : ىلاعن :أوق و
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 نبا ةاصع و نيطايشلا ةدرم و سانلا تاوغ مهعبتي نيكرشملا ءارعش ءارعشلاب

 هلوق و . (ىرابلا حتف ) هلثم ًايواغ الإ عبتي ال ىوافلا نأل ءمهرعش نودر و
 وغل لك یف : (مع هللا ىضر سابع نبا لاقف « ن وميهي داو لك ىف » : ىلاعت

 ىف نولوقي ىأ نوميهي :هريغ لاقو « حيحصلا ىف ىراخبلا هج رحأ ..نوضوخي
 .دصقلل فلاخلا مئاملاو ‹ ههجو ىلع مئاطاك مهف هيف سيل ام مومذملاو حودمملا

 : ماكحأ ىلع ةيآلا تلد دق و : هحيبقو هنسح رعاشلاو رعشلا ىف مالكلا .

 اذإ لب « ًاقلطم ةمومذمب تسيل اهنأ مهتعانص و ءارعشلا ىف لوقلا ليصفت : لوألا
 مأ قدصلاب قطن ىلابي ال ًاعيلخ هتعانص ىف ضاخ وأ  ىوملا لهأ و ةاوغلا هعبتا
 هينيع ضرغ هلعج وأ عاطأ وأ هبر هب ىصع هنأ ثركيال و « بذكلاب هوفت

 ٠ ىنثتسا كلذل و . - قح ريغ نم ًاناسنإ هب ىأ  ىذأ وأ هللا ركذ نع هدس ىح
 ام دعب نم اورصتنا و ًاريثك هللا اوركذو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا » : هنم
 ةمكح نمضت امل هداشنإو رعشلا ءاشنإ بحتسي دق لب «نيمولم ريغ مهنإف « اوملظ
 . ةحيصن وأ ًاركذ وأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخأ بعک ن ىبأ نع ىراخبلا ىور ام هديؤيو
 « قحلل ًاقباطم ًاقداص الوق ىأ : ظفاحلا لاق « ةمكح رعشلا نم نإ » : لاق ملس و
 . هفسلا نم عنمي عفان امالك رعشلا نم نأ ىنعملاف « عملا ةمكحلا لصأ : لبقو
 نبا لاقو «ةيضيعبت نم نأل كلذك سيل رعشلا ضعب نأ هموهفم : نيتلا نبا لاقو
 راثيإو « هتينادحو و هل ميظعت و ىلاعت هللا ركذ زجرلا و رعشلا ىف ناك ام : لاطب
 ةمكح هنأب ثيدحلا ىن دارملا وه و « هيف بغرم نسح وهف هل مالستسالا و هتعاط
 . مومذم وهف ًاشحف و ًابذك ناك امو

 هج رخأ امو « بابلا اذه ى ىراخبلا اهجرخأ رخأ ثيداحأ هديوي ًاضيأو

 ىنلا ىندشنتسا » لاق هيبأ نع ديرشلا نب رمع نع درفملا بدألا ىف ىراخبلا

 .« ةيفاق ةئام هتدشنأ ىح هتدشنأف تلصلا ىلأ نب ةيمأ رعش نم لسو هيلع هللا لص
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 لقف 4 ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نم نيصح نب نارمع تبحص » : لاق فرطم نعو

 ةباحصلا رابك نم ةعاج نع ىربطلا دنسأو . « ًارعش ىندشني وهو الإ هلزن لزنم
 . هودشنتسا و هودشنأ و رعشلا اولاق مهنأ نيعباتلا رابك نمو

 ىش ةباحصلا نم هنع قن نم ءامسأ ىن ًادلجم سانلا ديس نبا عمج دق و
 بدألا ىف ىراخبلا جرخأو . ةصاخ مو لعل لص ناب قلعتم رعشلا نم

 هنم و « نسح هنم رعشلا : لوقت تناك اهنأ » اهنع هللا ىضر ةشئاع نع درفملا

 نبا نع ل دا جک ر نسب ودكم وم و حيوا عدو نول لش + حبب ۰

 مالكلا نسحک هنسخف مالكلا ةلزنع رعشلا » ظفلب ًاعوفرم اىهنع هللا ىضر ارمع

 ميدقتو صيخلتب ىرابلا حتف ىف اذك ) فيعض هدنسو « مالكلا حيبقك هحيبقو
 . ( بدألا باتك ىف .ريخأتو

 ظفاحلا هلاق ام ىلع ني قل ردا و نام ,ى درو امو

 راك إلا و ةف ظارفإلا لع ةلومخ اهتزت دقت لغو + ةيهاوبر ابغا حتفلا ىف

 بلاغلا نوكي نأ هركي ام باب : لاق ثيح ىراخبلا مالك هيلع لدي اك « هنم

 نع هيف جرخأو . نآرقلاو ملعلاو هللا ركذ نع هدصي ىتح رعشلا ناسنإلا ىلع
 ىلتمي نأل » : لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ

 لم نأ + دما هجو لاق ارش ل نأ نمي ديربي ایف لجو فرج
 بلاغلا نوكيف هللا ركذ نعو « نآرقلا نع هلغشيف هيلع بلغي ىح رعشلا نم هبلق
 . رعشلا نم ًائلتمم هفوج سيلف هيلع نيبلاغ ملعلاو نآرقلا ناك اذإ امأف . هيلع

 ٠ ءاجه وأ نيعمب لزغت وأ شحف ىلع نمضت ىذلا رعشلا نأ : هنم صخلتف

 ْ ىصاعملا نم كلذ ريغ وأ « مهنم لجر لجأل ةليبق ءاجهوأ « هقح ريغ نم ناسنإ

 الهش ام و « اهلاثمأ و ةغللا ىف ًاداهشتسا الإ « « لاحب زوجي ال مومذم هداشنإ و هءاشنإف

 اذإف ء هللا ركذو معلاو نآرقلا نع هدصي ثيحب هيلع بلغي ملام زاج ركذ ا۶

 . ظعاوملاو مكتملا ىلع المتشم ناك نإ و زجن مل غلبملا اذه غلب
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 اوو مومذم ةرخآلاو هللا نع نإسنإلا ىهلي نفو مع لكب لاغتشالا

 لك نمو « الثم عجسلا نم ءالتمالا رعشلاب فوحلا ءالتماب ةرمج ىلأ نبا

 , ىلاعت هللا نع هلغشتو بلقلا ىسقت ىلا مولعلا نم كلذ ريغو « رحسلاك مومذم

 حتف ىف اذك) سفانتلاو ضغابتلا ىلإ هب ىضفت و داقتعالا ىن كوكشلا ثدحتتو

 . ( بدألا باتك ىف ىرابلا

 ناک < مومذملا رعشلا ىف بلاغلا ناك ال : تلق : مومذم رعشلا ىف بلاغلا

 روذحلا لعج ثيح نآرقلا بولسأ هيف كلذ ىلعو < و اا

 !هبنتف هنم ىنثتسم زئاحلاو الصأ

 نأ ىلع ةيآلا تلد و : بلاغلا ف عوبتملا ةياوغل ةرامأ عابتألا ةياوغ
 اذه نإ : هفراوع تماد انخيش لاق « عوببملا ةياوغل ةرامإ نيعتلا ةماع ةيياوغ

 «.رخآ رمأل ةياوغلا تناك اذإ ام فالحب « ةياوغلا ىف الخد هعابتأل ناك اذإ

 . ملعأ ىلاعت و هناحبس هللا و . رخآ رمأ ىف عابتالاو

 ) نوهمعي مهف مهلامعأ مه انيز ةرخآلاب نونمويال نيذلا نإ » : ىلاعت هلوق

 دنسأ دق و « ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةرفكلا لامعأ نييزت ةيآلا هذه ىف دنسأ

 اسر ل ا ف

 a هلوق ىلإ - هلهاأل ىموه لاق ذإ » : ىلاعت هلوق

 نم نيتلئسم ىلع ةبآلا تلد : : ىش ىف هدارم لوصع ناسنإلا مزجمال نأ یغبن

 هلوصح یعدیالو « هتجاح بلط ق ناسنإلا ىعسي نأ بدألا رع :ىلوألا «بادآلا

 ى ناك مالسلا و ةولصلا هيلع ىسوم نإف . .ىلاعت هللا نم ءاجر ىلع لب « ًامزج
 ءادتهالا ىلإ ةجاح ناتجاح هل تناكف « قيرطلا لض دق و ةملظم ةدراب ةليل
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 ى ةمكحلا ىه هذه لعل و « رانلاب ءالطصالا ىلإ ةجاح و « قيرطلا نع ربملا و
 نيتجاحلا الكل ىنكت رانلا نإف « ةكرابملا ةعقبلا هذه ىف رانلا ةروص ىلع ىجتلا

 هئيلع ىموم نكل و « دربلا نم ىلطصي اهباهشب و قيرطلا ىلإ ىدتبي اهرونب اهنإف
 ىتأي هنأ : ديدرتلا ةملكب ركذ لب نيتجاحلا لوصحب مزج مل هيلإ بهذ امل مالسلا
 ةداع رسعتم ريغ اهنيب عمجللا ناك نإ و « ءالطصالل باهش وأ قيرطلا ربخ ابنم
 لاق . هشفنل امضه نيتجاحلا لوصحب مني ملو قدصلا ىرحت مالسلا هيلع هنكلو

 رفظي مل نإ مالسلا هيلع هنأ ىلع ةلالدلل ديدرتلاو : )10۹ : ٠۹ ) ىناغملا حور ی

 داكيال هنأ لج و زع هللا ةنسب ةقثو رمألا رهاظ ىلع ءانب اه دحآ مدعي مل اهب

 1 . . هدبع ىلع نينامرح عمجي

 وأ كيع اا ةرشاعملا بدأ نم : ةيناثلا : هلهأ مارك بدألا نم

 .عم اهدعب امو « نولطصت »و « اوثكما » ىف عمجلا ةغيصب مالسلا هيلع .ىسوم

 ًاماركإ الإ كلذ نكي ملف - مالسلا هيلع بيعش ةنبا هلهأ الإ هعم نكي مل هنأ

 ىلص ىنلا نع درو كلذك و . هريغ و حورلا ىف اذك « هلهأب ةرشاعملل ًاناسحإ و

 . مالسلا و ةولصلا هيلع هجاوزأ ضعبل عمدا ةغيصب باطعللا لس و هيلع هللا

 ىو : ةيانكلا راتخم لب سلاحا ىف هتأرما حيرصتلا مدع بدألا نم
 « هتأرما ريغ مالسلا هيلع ىسوم عم نكي مل هنأ ىور : ( "49 : ”) فاشكلا

 « عمجلا ظفل ىلع باطخللا ادورو كلذ عبتف لهألاب اهنع ىلاعت هللا ىنك دقو

 : تلق عمج مسا لهألا ظفل نأ : ىنعملاو . ىهتنا « اوثكما ١» : هلوق وهو

 ركذب حيرصتلا كرت بدألا نم نأ ىهو ىرخأ ةدئاف ةيآلا تدافأف اذه ىلعو

 ةصاخ ىلإ نهذلا لقتني ال ىح عملا ظفل لثمب ةيانكلا رايتخاو سلاجملا ىف هتأرما
 . ةغللا ىن لهألا ظفل لولدم وه امك « هيلع یل و هنومي نم لك لب هتأرما

 « مكحلا زيزعلا هللا انأ هنإ  هلوق' ىلإ  ىدون اهءاج املف » : ىلاعت هلوق

 قادصم ىف ليوأتلا لهأ فلتخا : «رانلا ىف نم» ريسفت ىف لاوقألا فالتخا
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 , مالسلا هيلع ىسوم « رانلا ف نم» : ليقف « اطوح نمو رانلا ىل نهود
 لا ىضرىلأ ةءارقب ديأ و . مالسلا مهيلع نورضاحلا ةكئالملا « اهوح نمو »
 , مهنع هللا ىضر ةمركع و دهاجم و سابع نبا و ىنادلا ورمع وبأ لقن امف هنع

 ,اهلوح نم » ب و ىلاعت هللا رون « رابنلا ى نمب دارملا : ليقو .هسكعب ليقو
 نمو ب دارملا : ليقو . جاجزلاو ةداتق نع كلذ ىور و . مالسلا مهيلع ةكئالملا
 ةكئالملا « اهوح نم » ب و مالكلل الحم ىلاعت هللا اهلعج ىلا ةرجشلا « رانلا ىف

 متاح ىبأ نبا و ريرج نبا جرخأ و . ىئابحلا نع اذه لقن و . ًاضيأ مالسلا مهيلع
 نم كروب نأ » : ىلاعت هلوق ىف لاق اهنع هللا ىضر سابع نبا نع هيودرم نبا و
 نمو » ةرجشلا ى نيملاعلا بر رون ناك « هسفن ىلاعت و كرابت ىنعي « رانلا ىف
 « رانلا ىف نم »ب دارملا نوك هنع رهتشاو « مالسلا مهيلع ةكئالملا ىنعي « اهوح

 . رحبلا ىف اك اهريغ و ريبج نبا و نسحلا نع ًاضيأ ىورم وه و « ىلاعت هسفن

 هللا ىضر سابع نبا نع ةياورلا هذه نأب عطقن انأب مامإلا كلذ.بقعت و

 ىضر سابع نبا نع كلذ تبث اذإ : نايح نبأ لاقو « ةقلتخم ةعوضوم اع
 .راثلا ىف هناطلس و هتردق نم كروب ىأ فاضم فذح ىلع لوأ ركذ نمو اههنع هللا
 , ةيفوصلا هيارنت ىلع لوقعلا هيبنت » هتلاسر ىن ىناروكلا مي .هاربإ خيشلا بهذو

 ىضر ربحلا نع ربخللا ةحص ىلإ « لولحلا و داحتالا و ةينيعلا و ميسجتلا داقتعا نع
 نيک اخلاو نيلوئوملا اعد ىذلا نإف « روكذملا ليوأتلا ىلإ هجايتحا مدع و « هنع هللا

 هيلع ليحتسملا لولحلا ىلع هتلالد نظ عضول اب مكحلا وأ ليوأتلا ىلإ عضولاب

 رانلا ى ىلاعتو هناحبس هروهظ وه هيلع لدي ام لب « كللذك سیلو « ىلاعت
 سيل “يشب ىلج “ىشلا نوك نإف « ىش ىف لولحلا نم كلذ سيل و « اهيف هيلجن و
 "فالي « ًاعطق هتاذب ةآرملا نع جراح الثم ةآرملا ف رهاظلا نإف « هلالحم هنوك
 عماجي رهاظملا ق هروهظ ىللعت هيلجن نإ مث « هيف لصاح هنإف « لحم ىف لاح ا

 كلذ وحن وأ سدق ىأ « كروب نأ ىدون اهءاج الف » هدنع ةييآلا ىنعم و هيزئتلا



 نا

 ىسومل ةبولطم اهنوكل ةمكحلا هتضتقا امل ءرانلا ةروص ىف رهظو ىلجت نم رهظو
 . مالسلا هيلع ىسوم.نمو مهنم وأ 2 ةكئالملا نم « اهوح نم »و مدام هيلع

 رانلا رهظم ىن ىلجتلا همهوتي امل عفد ةيآلا « هللا ناحبس » : ىلاعت هلوقو
 اہف رهظ نإو ةهحللاو ناكملاو ةروصلاب دييقتلا نع هللا ناحبسو ىأ هيبشتلا نم
 نع ىنغلا سودقلا عساولا نيملاعلا بر ةفصب ًافوصوم هنوكل ةمكحلا ىضتقع
 BSE EEE يف نضر ون# قلما
 نم ءاش اهف هروهظ هيلجت لاح ىف قالطإلا ديق نع ىتح « هقالطإ ىلع قاب
 ىلاعت هل تبثأف « تنك ثيح كناحبس » حيحصلا ثيدحلا ىن درو اذهل و « رهاظملا
 ىف لجتملا ىدانملا ىأ « هنإ ىسوم اي » . كلذب ديقتي نأ ههزنو ثيحلا ىف ىلجتلا
 ةمكحلا ىضتقم و ميكحلا ىنكل ةيتاذلا ةزعلا رهظمب ديقتأ الف « زيزعلا هللا انأ » راسل
 - نيرسفملا ضعب لعف اك - فاضملا ريدقت نأ ركذو . كبولطم ةروص ىن روهظلا
 .لودعلا ىلإ ةجاح الف روذحم ال نأ نيبت دقو « هيف روذحلا نظل رهاظلا نع لودع

 .( ٠١١ : 1۹ ىلاعملا حور ) ينا

 نإ : هفراوع تماد انخيش لاق : هماكحأو هماسقأو ىلجتلا ىنعم قيقحت

 ىلع تلد هريغ و هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورملا ريخألا ريسفتلا ىلع ةيآلا

 « تاقولخلا ضعب ةروص قى ىلاعت هيلجن زاوج ىهو « ةيفوص ةيمالك ةلئسم

 هتاذ و « تاقولخلا نم قولخم وه لب ىلاعت هتاذ نيع سيل ىلجتلا ةروص نإو
 . « نيملاعلا بر هللا ناحبس » : هلوقب هيلإ ريشأ امك هنع سدقم هزنم الع و لج

 وهو - ىلجتلا نأ : هتاظوفلم ضعب ىن انخيش هدافأ ام ىلع هحيضوتو

 لاثملا روهظ وهو ىلاثمو « هسفنب تاذلا روهظ وهو ىتاذ : نيمسق ىلع - روهظلا
 « لالا ف هروهظ نوكي فيكف لثملا نع هزرنم ىلاعت هنأ كبلق ىن جلتخي الو
 .  نيتحتفب  لثملاو لاثملاوماثلا نوكسو ميلا رسكب  لثملا نيب ًاقرف كانه نإف

 وه لاثملا و  نيتحتفب  لثملا و « سنللا ىن كراشملا وه  رسكلاب  لشثملا نإف
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 ٠ ىلاعت هلوقل لوألا نع ىلاعت و هناحبس هيزنت بجوف « فاصوألا ىب كراشملا
 : ىلاعت هلوق و « ىلعألا للملا هلو : : ىلاعت هلوقل ىناثلا نود « ىش هلثك سیل »

 ىننو ءهانعمب لاثملاو «نيتحتفب لشملا هسفنل تبثأ هنإف ةيآلا « ةوكشك هرون لثم »
 ضعب ةروص ىف ىنعي لاثم وأ لثم ىف ىلاعت هروهظ نأ فشكناف . لكملا هنع
 . نكح ىلجتلا نأ حضتاف . غبن انك ام اذهو «لشملا نع ههيزنت ىف حدقي ال تاقولخما

 روهظ ىنعي ىتاذلا ىلجتلا نأ ىلع ةمألا تعمجأو « ىلاثمو ىتاذ : نيمسق ىلع
  القع انكم ناك نإ و « ًاعرش عدتمم ايندلا ملاع ىف راصبألا و نيعألل ىلاعت هتاذ

 ' هكردتال » : ىلاعت هلوقل ةرخآلا ىن آانكمم بلقنا امل ايندلا ىف المع الاحم ناكول هنإف

 . « راصبألا كردي وهو راصبألا

 ةليل ىف ىلاعتو هناحبس هايإ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا ةير نإ :لاقي.ال
 . مالسلا و ةولصلا هيلع هنأ عم.قيقحتلا بابرأ دنع تاذلا ةيؤر ناك جارعملا
 لاق امل ؟ عنتمم ايندلا راد ىف تاذلا ىلجت نإ : لاقي فيكف ايندلا ةأشن ىف ناك

 هيلع هللا ىلص ىنلا ةيؤر نإ : ( 788 : )١ ىراخبلا حرش ى ىنيعلا ةمالعلا

 « ايلعلا توكلملا ىف تناك لب ايندلا راد ىف نكي مل لجو زع هبر ملسو
 نإ : لاق ثيح ىبرعلا نبا ربكألا خيشلا حرص ةلثمب و « اهيلع قلطت ال ايندلا و

 E ا ل
 نكت ملف ايندلا ناكم زواجت هنكل و « هب ىرسأ ةليل اينالا نامز ىف ىف ناك نإو
 يور قو مدع لع حيزا ليلالا ذي: ىنيعلا لاق و « ايندلا لحم ىف ةيؤرلا

 : مالسلا هيلع لاق ةمامأ ی ا هاور ام اينذلا ىف راصبألاب ىلاعت هللا

 بهذ ةرخآلا ىف ةيرلا امأو . « اوتومت ىح مكبر اورتنل مكنأ اوملعا »
 « راصبألاب ةعقاو اهنأ قحلا لهأ

 ف ىلرملا ةروص عابطناو عاعشلا جورخ اهيف طرتشي ةيؤرلا : تلق نإف
 : تلق ؟ ىلاعت هللا ىلع كلذ زوجي فيكف ,« باجحلاا عفرو ةلباقملاو ةهجاوملاو ةقدحلا
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 ىلاعت هللا نوكي نأ زوجيف ةرخآلا ىف امأ و « ايندلا ىف ةداع ايؤرلل طورشلا هذه

 اذك « طورشلا هذه نودب لصحتف ةساحلا ىف ىلاعت هللا اهقلخي « ةلاح ىه ذإ انل ًايئرم

 .( ۳۳۸ : ١ ) ىراقلا ةدمع ىف

 هلوق لدي هيلعو « ًاعرش ايندلا راد ىف نكمي ال ىتاذلا ىلجتلا نأ : لصاحلاف

 ةيآلا لدت هيلعو « ايندلا ف لصاحف ىلاثملا ىلجتلا امأو . « ينارت نل » : ىلاعت

 نيع هلعج نم لض و هافن نم فسعت دق و « ميكحلا زيزعلا هللا انأ هنإ » ةروكذملا

 . ني اصلا ىلوتي وهو كاده ىلوتي هللاو ! هبنتف تاذلا

 فيكف تاقولخلا نم ًاقولع ناك امل ىلاثملا ىلجتلا ةروص نإ : تلق نإف

 عناص لك روهظ ناك نإ هيف ىلاعت هروهظ نإف « قئالحللا راس نع هزايتمإ
 : ليقام معنل و « ةبساوس هيف قئالدنا لكف هعونصم ىف

 دحاو هنأ لع لدت ةيآ هل یش لك فو

 ؟ وه ام ىردن الف كلذ ريغ ناك نإو

 . لكب طاحأ ىذلا الإ ىردي ال اهلك قئاقحلا لب هتقيقح هنك نإ : تلق

 سمشلا نأ وهو : بيرقتلا ضعب ماهفإلا ىلإ هبرقي الاثم هل عضن ! معن « الع 'ىش

 سمشلا مرج : ءايشأ ةعبرأ ىرت كانهف هرون نم اهتصحب ضرألا تذخأو علط اذإ

 ضرألا ىلع طسبنملا ءوضلا و  هتفص وهو - سمشلا رون و - هتاذو هنيع وهو -

 ىلع اهفرط دحأ ضرألا و سمشلا نيب ةيعاعش ةطبار و هل نئابملا هريغوهو -
 سشلا نيع سيل هنأ كلش ال عاعشلا اذهف ٠ ضرألا ىلع رخآلا و سمشلا مرج

 سمشلاب ةصاخ ةيصوصخ هل نكلو هريغ ىلإ هنم لقتنا امل الإ و « هتفص الو

 اهبنك كردي مل نإ و ةيصوصحللا هذهف « ضرألا ىلع طسبنملا ءوضلل كلذ سيل
 الإ اهدوجوو اهلصأ اهيلع ركني ال هنأ الإ ةيفصولا و ةينيعلا نع ةجراخ اهنوكل .

 هتاذب هل ناك تاقولخلا ضعب ةروص ىف الع و لج ىلجت اذإ كلذكف . ىع وذ

 كلت تصصخت اهلجأل « ةيفصولا و ةينيعلا ريغ هنكلا ةلوهجم ةيصوصخ ىلاعت



 | ب

 ىظفللا مالكلا : ةيمالكلا لئاسملا ىف هريظن و : تلق . تاقولخلا رئاس نم ةروصلا
 اولاق ام ىلع هما زع ىرابلل ةفص ريغ ثداح قولخم هنإف ىلاعتو كرابت هل
 مالك نم تامكلا رئاس نع زاتمي اهب « ىلاعت هتاذب ةصاخ ةيصوصخ هل نأ الإ
 وأ ىظفللا همالك نم ناك ءاوس ىلاعت هلل ةقولخم اهلك تالكلا نإف « ورمعو ديز

 . ىلاعت هتاذب ةصاخ ةقالع هل ىظفللا مالكلا نأ الإ « ورمعو ديز ناسل ىلع قلخ ٠

 « نببملا لضفلا وه اذه نإ  هلوق ىلإ - ناملس ثروو » : ىلاعت هلرق

 : لئاسم ةيآلا هذه ىف : تلق : لاملا نوث روي ال ءايبنألا
 ًايبن راصو كلملاو ةوبنلا ىف هماقم ماق ىأ « ثروو» : ىلوألا ةلئسملا

 نح » : لس و هيلع هللا لص ىنلا نع حص ام ضقاني الف . هيبأ توم دعب اكلم

 یر ءادردلا ىلأ نعىدذمرتلا و دؤاد وب جرخأ امو ) توو ال ءايبنألا رشاعم

 ةثرو ءالعلا نإ» : لوقي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق هنع هللا

 ذخأ هذخأ نم « ملعلا اوثرو نكلو اهرد الو ًارانيد اوثروي مل ءايينألا نإو « ءايبنألا

 قالطإو . ةوبنلاو معلا لب لاملا ةثارو تسيل ةبآلا ىف ةثارولاب دارملا نإف « رفاو ظحب
 : لئاق نم زع لاق « ليلق ريغ باتكلاو ملعلا نم للملا ريغ ىف ةثارولا ظفل

 « باتكلا اوثرو فلخ مهدعب نم فلخف » : هناحبس لاقو « باتكلا انثروأ مث »

 ٠ . كلذ لاثمأو

 ىنأ نع ىنيلكلا ىور ام لاملا ةثارو تسيل ةثارولا هذه نأ ىلع لدن و

 . لس و هيلع هللا ىلص ناهيلس ثرو ًادمحم نأ و دواد ثرو ناهلس نأ : هللا دبع

 مالسلا هيلع دؤادل ناك هنإف « مالسلا هيلع ناولسب صتح ال لاملا ةثارو ًاضيأو
 هيلع ىوت هنأ هريغ هركذو « ًاضيأ هنع ىنيلكلا هاور امك هريغ دالوأ ةدع

 تيبلا لهأ ةمئثأ ىلإ ىسربطلا هبسن ام نأ تبثف : ًائبا رشع ةعست نع الملا
 حرشلاك اذه دعب ناتلمحلاو . ملعأ هللا و . ةتباث ريغ ةياور لاملا ةثارو اهنا

 خور ١ ٴیش لک نم انيتوأ و. ريطلا قطنم انملع » : لاق ثيح ةثارولا هذه
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 . ( 1١:17 ) نآرقلا ماكحأ ىف ىلرعلا نبا حرص هلثمب و ( ًاصخلم ۷۱:۱۹ ىفاعملا

الو ًاريكن نكي مل اذإ زوجي هسفنل عمجلا ةغيص قالطإ
 بدأ لحم ىف 

 وهو ملكتملا ةدحو عم « انيتوأ »و « انملع » هلوق ىف ملكتملا عمجلا ريمض قالطإو

 ال ديهقلا نم ةسايسلا دعاوق تاعارمل كولملا ةداع وه ام ىلع مالسلا هيلع ناملس

 ىلع ةيآلا تلدف « ىهاونلا و رماوألا ىف دايقنالا و ةعاطلا نم ةيعرلا نم دار

بدألا كرت هنإف « هنم ىلعأ وه نم نود مهتيعر ةرضحب ءارمألاو ماكحل هزاوج
 . 

ةمعنلاب ًاثدحتو ةسايس لب ًاربكت |ظاعت كلذ نكي مل اذإ ًاضيأ اذهو
 نم نك امك « 

 وه اذه ناو » : هرخآ ىف مالسلا هيلع هلوق هيلع لدي انك « مالسلا هيلع ناملس

 1 . 0 نيبملا لضفلا

 نأ ىلع اضيأ : ناسنإلا نم صقنأ هنأ الإ ًاروعشو "القع مالاو ريطلل نإ

 قلطيال قطنملا نإف « الوقعو ًاروعشو ًاكاردإ تاناويحلا رئاسو مئاهبلا و ريطلل

 الوقع نأ ريغ  ءالعلا نيب كلذ ىن فالخالو  اهيناعم هب مهافتت توص ىلع الإ

 ؛« تاناويحلا نود عرشلا ماكحأب نيفلكم ناك مث نمو « نيلقثلا لوقع نم صقنأ

 هارت الأ «ريطلا نم معأ دارملاو « اهدعب دهدملا ةصق قوس لجأل ريطلا صح امنإو

 ىلاملا ركب ىلأل نآرقلا ماكحأ ) ؟ريطلا نم تسيلو اهعم لفلا ةصق ركذ فيك

 دع ام

 ةظفل : حورلا ىف لاق : باعيتسالا ال رك ألا ىلع قلطي امبر “ىش لك ظفل نإ

 « دحأ لك هدصقي نالف : كلوق وحن « ًاريثكر يثكتلل درتو ةطاحنإلل لصألا ىن « لك

 دارملا وه ىنعملا اذهو < روهشم زاجم وأ كلذ ى ةيانك ىهو . “ىش لك ملعبو

 : مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق لمح وهو : تلق : « ىش لك نم انيتوأو » : هلوق ىف

 مو ناك ام عيمجي بيغلا ملع ىعدي نمل هب جاجتحا الف « “ىش لك ىل ىلجت »

 . مالسلا هيلع هقح ىف نوكي
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 زاج وهو + ىع تلفنيأل هطيتراو هفكأ ىأ كنمعت ركش.خزأ ىلعجا ىأ

 ٠ هيلع ةموادملاو ركشلا ةمزالم نع

 دا ىو اشم لحل تلدو : حلاصلا لمعلا مزاول نم سيل لوبقلا
 ٠ فاعتو هناحبس هللا نم ضحم لضف وه لب لوبقلا مزلتسيال حلاصلا لمعلا
 |مبلع ليغامسإو ليلحللا ءاعد هديؤيو « هاضرت » هلوقب حلاصلا لمعلا ديق اذلو

 اعنتقي مل ثيح « ميلعلا عيمسلا تنأ كلنإ انم لبقت انبر » : ةبعكلا ءانب دنع مالسلا

 لبقي نأ ىلاعت هبانج ىن اعرضت لب « تيبلا ءانب وهو ًاحلاص المع المع اهنأ ىلع

 لمعلا مزاول نم سيل وهو « لوبقلا اضرلاب دارملاو : ىناعملا حورلا ىف لاق . اىهنم
 . ًاعرش الو القع ال « الصأ حلاصلا

 ) نحلاصلا كلدابع ق كتمحرب ىلخدأو ١ : ىلاعت هلوق

 :ةمحرو لضف وه لب ةنحلا لوخدل ةلعب سيل الوبقم ناك نإو حلاصلا لمعلا

 .لوخدل ةلعب سيل الوبقم هنوك عم حلاصلا لمعلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا ىف

 : لاق هنأ مسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور انك ‹« ىلاعت هلضفب لب ةنحلا
 الإ انأالو : لاق ؟ هللا لوسر اي تنأالو : ليق « هلمع ةنحلا مك دحأ لخدي نل »

 ىلإ ةراشإ ءاعدلا اذه ىن « كتمحرب » ركذ ىف ناكو . « هتمحرب ىلاعت هللا ىندمغتي نأ

 . حورلا ىف اذك «كلذ

 « ؟نييئاغلا نم ناك مأ دهدملا ىرأال ىل ام :لاقف رطلا دقفتو » :ىلاعت هلوق

 هلوق : مهاياعر اودقفتي نأ ماع سانلا رومأ ىلو نمو ناطلسلاو ريمآلا

 .« دقفلا ةفرعم دقفتلا لصأو . هريغ نم اهنم دوجوملا ةفرعم دارأ ىأ «دقفت »
 رومأب ةيانعلا هيضتقت ام بسحب كلذو « ريطلا لك دقفت مالسلا هيلع هنأ رهاظلاو
 . حورلا ىءاذك « اهنم ءافعضلا ايس ال اياعرلاب ماتهالاو كلملا
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 ناطلسلا بادآ نم نأ ىهو « ةيسايس ةلئسم ىلع ةبالا تلدو : تلق

 هباحصأو هاياعر دقفتي نأ هتسايسو هموق ةياعر هب تقلعت نمم اهوحنو ريمألاو
 ءافعضلا امس الو « ناعتسا اذإ هنيعيو ضرم اذإ هدوعيف « دحأ لك لاح فرعيل

 فاعض نم وهو « دهدملا ىلإ رظن ثيح مالسلا هيلع ناولس نم ناك اک مهم

 امك هباحصأ دقفتي ناك هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لئامش نم ناكو . ريطلا

 ليلاب اياعرلا دقفت مظعألا قورافلا ننس نم ناكو . لئاهشلا ىن ىذمرتلا هجرخأ

 . هنع ىلاعت هللا ىضر هريس ىف فورعم وهو

 « نبم ناطلسب قيتأيل وأ  هلوق ىلإ  هنبذعأل » : ىلاعل هلوق
E aS 

 شيرلا فتن دعب لمنلل هئاقلإ «٠ عم هعمجب : ليقو « صفقلا ىن هسبحب : ليقو

 هنارقأ ةمدخ همازلإب : ليقو « هفلأ نيبو هنيب قيرفتلاب : ليقو : هسنج ريغ .
 نم ٌلاوقألا نم لك لعجم نأ دوجألا : رحبلا ىو . لاوقألا نم كلذ ريغ ىلإ

 حور ) ليثقلا باب ( .

 : ىلوألا : لئاسم ىلع ةيالا تلدو : ةرورضلا دنع ناويحلا بيدأت زوج

 « كلذ وحنو اهعارسإ وأ ىشملا ىف اهريصقت دنع مئاهبلاو تاناويحلا بيدأت زاوج
 . (حورلا ىف اذك ) ليلكإإلا ىن ىطويسلا لالحلا هركذ

 اذإ ريغلا لعف ىلع مسقلا زاوج : ةيناشلا : ريغلا لعف ىلع مسقلا زاوج

 ىلع مالسلا هيلع نابلس مسقأ ثيح اهديفي' هدنع ماق رمأل نظ وأ « هب نقيت
 اهنم ثلافلاو . نيبم ناطلسب هيتأي نأ وأ هحبذ وأ دهدملا بيذعت : ءايشأ ةثالث

 اهيلع مسقم ةثالثلا رومألا نإ : لاق نم لوق ىلع كلذو . دهدملا ,لعف

 سيل مسقلا فرحب نرق نإو < قشلا اذه نإ : حورلا ىف لاقو .ةقيقح

 لخدأو « نالوألاةقيقحلا ىن هيلع مسقم امنإو « ةقيقحلا ىل هيلع اسقم

 . لباقتلل اهكلس ی اذه
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 ينامعلا مسرلا عابتا بوجو فلاألا ةدايزب « هنحيذاأل» طخ مسر ىف ةدئاف
 ةلصتملا فلألاو لاذلا نيب فلألا ةدايزب - « هنحمذاأل » مامإلا ىف بتكو : نآرقلا ىف

 باللام  نبا لاق . فورعملا مسرلا فلاخي امم هيف ءاج ام رثكأك ههجو ىلعي الو

 ةياغلا ىلإ غلاب ريغ مالسإلا لوأ ىلرعلا طخللا ناكو : هخيرات ةمدقم ىف نودلخ

 مهدعبو شحوتلاو ةوادبلا نم برعلا ناكل « طسوتلا ىلإو ةدوحللاو ناقتإلا نم
 مهنع ىلاعت هللا 'ىضر ةباحصلا نم فحصملا مسر ىف عقو امو « عئانصلا نع

 ةدايزك « اهلهأ دنع هتعانصو طلا موسر ةسيقأ هتضتقا امل ةفلاخلا موسرلا نم
 كلذ مهمسر فلسلا ءافتقاو طحللا ةعنصل ةداجإلا ةلق نم « هنحيذاأل » ف فلألا

 حيحصب سيل اهب ههجو امب ةفلاخما كلت نيلفغملا ضعب هيجوتو . كربتلا باب نم .
 و « لاك طحللا نأ معز ال « صقنلا نع ةباحصلا هيزنت كلذ ىلإ هل ىعادلاو
 ىف لماككب سيل كلذو « ةيشاعملا ةيندملا عئانصلا ةلمج نم طحلا نأل « نطفتي مل

 هقح ىف الات كلذ ناكو ًايمأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك دقو ‹ مهقح .

 | ًاصخلم ىهتنا .
 نوک نأ ملعت تنأو : هلقن دعب ( 184 : ۱۹) هريسفت ىف ىسولآلا لاقو

 ىف فلألا ةدايز ١ ةباتكلا ةعنص مهنع ىلاعت هللا ىضر مهتداجإ ةلقل « هنعذاأل

 كلذك حبذلا عوقو مدع ىلع هيبنتلا نم مدقت امب كلذ ليلعتو « دعبلا ةياغ ىف «

 نأ نم هيلإ راشأ امو . ًاضيأ عقي مل بيذعتلا نأل « هنيذعأل » ىن اهودازل الإو
 هجارخإو طخلا نيسحت نأ هب دارأ نإ « مهقح ىف لامكب سيل طعنا ىف ةداجإلا

 ةنسحتسملا شوقنلا رئاسك سوفنلا اهيلإ ليمتو « رظانلا اهنسحتسي ةبسانتم روص ىلع

 نحب امو یش اذه نكلو « سف هدقف مهنأشب رضیالو مهقح ىف لاکب سي
 لصو نم هلهأ دنع فورعملا ههجو ىلع طلاب نايتإلا نأ هب دارأ نإو « ىش هيف
 هنوكرتي اه كرثو « هنومشري ام مسرو « هنولصفي ام لصفو « هنولصي ام
 ضرتعيو طيللا حبقب ملاعلا ىلع ضرتعيال هبنأ ىرت الأ . ثحب لحن اذهف لامحب سيل

 هوحنو « مسریال ام مسرو « لصوي ام لصفو « لصفي ام لصوب هيلع .
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 ‹ طحللا مسر نينقتم اوناك نآرقلا اوبتك نيذلا ةباحصلا نأ رهاظلاو

 « لصوي نأ ىضتقي امو « بتكيال نأ ىضتقي امو « بتكي نأ ىضتقي ام نيفراع
 عضاوملا ضعب ىف دعاوقلا اوفلاخ نكل « كلذ ريغ ىلإ ٠ لصويال نأ ىضتقي امو

 ظ + یا بک

 نالا رضحالو بتكلا ضعب ىف تدجو ىنإ : همراكم تماد انخيش لاق
 ضعب ىل فلألا ةروصب ةحتفلا اوبتكي نأ ىلوألا برعلا ةداع نم ناك هنأ « همسا
 تبتك ماللا ةحتف لب ةقيقحلا ىف ًافلأ تسيل « ال » هلوق ىل فلألاف « عضاوملا
 ل ا فلألا ةروص ىف
 ىن ضعب نود عضاوملا ضعب صيصخت ىف لاوسلا قبي ! معن . لاكشإ الف ةدئازب
 ةباحصلا نم ناك هنأ نيقي ىلع نحنف < فلألا ةروصب ةحتفلا ةباتك

 تعمجأ انهه نمو . املع اهب طحن مل نإو اهونقتأو اهوفرع ةمكحل مهنع هللا ىضر

 مارح فحصملا ةباتك ىف هيف رييغتلاو « بجاو ىناعلا طحللا مسر عابتا نأ ىلع ةمألا

 هتباتك و نآرقلا ةءارق ىن ةيسدقلا ةحفنلا » هتلاسر ىف ىلالبنرشلا هلصف امك

 فثحصملا ةباتك ضرغلا ناك اذإ اذه نإ : هضويف تماد انخيش لاق . « ةيسرافلاب
 اهريغو ةيقرلاك رخآ ضرغل وأ « لالدتسالا ىن ناتيآ وأ ةيآ تبتك اذإ امأو
 هناحبس هللاو . يللا قونلا هي دهجي اه ادعو « .مامإلا مسار نجا هيف بعدان

 . ملعأ ىلاعتو

 ن ا ار رو طرت اعدام :لاقف » : ىلاعت هلرق

 ىلع ليلد اذه : نآرقلا ماكحأ ىن ىبرعلا نبا لاق : ملعتلا بادآ ضعب
 كلذ ىقحت اذإ كدنع سيل ام ىدنع : ملاعلل ملعتملاو ريبكلل لوقي ريغصلا نأ
 ةرورضلا تعد اذإ اذه : تلق . ىنا - .ىلعلا بادآ ى هانيب دقو « هنقيتو

 بادآ نم فرع امل « ىلوأ ىوعدلا ةروص نع زرحتلاو بدأتلا ناك الإو هيلإ
 :ةمحقملا ةلئسألا ىف لاق . هملعم دنع لذلا حانج ضفخو عضاوتلا مازرتلا نم ملعتملا
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 هنأل باوح لاو ؟ هلمتحا دقو هلثمب ههجاو فيكف ةبطاخلا ىن بدأ ءوس اذه
 (نايبلا حور ) ىهتنا - رباك ألا اهلمتحي دق ةدئافل ةبحاصملا ةنوشمللاو ةدئافب هبقع ,

 ثيح حورسلا ىف هركذ ام دهدهلل ىوعدلا هذه ىلإ ةيعادلا ةرورضلاو

 ىلإ ءاغصإلا ىف هبيغرتو مالسلا هيلع هدنع هعورتل كلذب همالك ءادتباو : لاق

 لبقأ عيدب رمأ نع ىنملا راذتعالل سفنلا نإف هلوبق وحن هبلق ةلاتساو هراذتعا
 ثيح « نيقي أبن أبس نم كتئجو » : هلوقب كلذ ديأو « ليمأ هملعتال ام قلت ىلإو
 ةمدخ ةماقإ ددصب ناك هنأ مالسلا هيلع هارأو ريسفت عون قباسل هماهبإ رسف

 هظفلب حور ) هل ةمهم ( .

 ًادهنجم هنوك لب تايئزحلا عيمجمب اطيح هملع نوكي نأ مامإلا ىلع بجي ال :
 ةضفارلا لوق نالطب ىلع جامدإلاو صنلا ةراشإب ليلد « تطحأ » : ىلاعت هلوق ىفو :

 كلذب ونع نإ مهنأ ىني الو . تايئزحمبا نم “ىش هيلع ىنخيال نأ ىغبني مامإلا نإ
 ىلا ةيئزحلا ثداوحلا عيمج ماكحأب ليصفتلا ىلع ًالاع مامإلا نوكي نأ بجي هنأ

 هنع لئسي ام لك نع حيحصلا باوا ًارضحتسم نوكي نأو « اهعوقو نكمي
 ىلع وهو ههجو ىلاعت هللا مرك ىلع لئس دقو . روهظلا ةياغ ىن مهمالك نالطبف
 ناكم اذه كناكم سيل : لئاسلا لاقف . ىردأال : لاقف ةلأسم نع ةفوكلا ربنم
 نم ناكم اذه « هللاو ىب : ههجو ىلاعت هللا مرک مامإلا لاقف . ىردأ ال : لوقب نم

 لجو زع هللا هب ىنعي هل ناكمالف كلذ لوقيال نم امأو . ىردأ ال : لوقب -
 عورفلا نم ريثكبو ةيعرشلا دعاوقلا عيمجب ًالاع نوک نأ بف هنآ ارنع نإو

 نم ًانكمتم نوكي اهمكح ملعيالو ةئداح تثدح ول ثيحب دعاوقلا كلتل ةيئزجبا

 ةعاهلبا لوق ىنعم ىف وهو قح كاذف « حيحصلا هجولا ىلع اهيف مكنحلا طابنتسا :
 ىهتنا . هلحم نم بلطي ماقملا اذه ىف مالكلا مامتو . ًادهتجم مامإلا نوكي نأ بجي

 هظفلب ىلاعملا حور نم .
 « مظع شرع اهو  هلوق ىلإ  مهكلمت ةأرما ”تدجو ينإ » :ىلاعت هلوق

 ف سيل : ىسولآلا ةمالعلا لاق : ًامامإ وأ ةكلم نوكت نأ حلصتال ةأرملا
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 ىلع ةرفك موق لمع ىن ةجح الو « ةكلم ةأرملا نوكت نأ زاوج ىلع لدي ام ةيآلا
 هنع اللا ىضر سابع نبا ثيدح نم ىراخبلا حيحص قو . بلطملا اذه لثم

 ‹ ىرسك تنب اوكلم دق سراف لهأ نأ هغلب امل لاسو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ ,

 نأ زوجي هنأ ريرج نب دمحم نع لقنو . « ةأرملا مهرمأ اولو موق حلفي نل : لاق
 نإو ءاضقلا ىلوت نأ ىغبنيال : هابشألا ىو « هنع حصي ملو ةيضاق ةأرملا نوكت

 ةفينح يأ نع لقن هنأ : نايح وبأ ركذو « صاصقلاو دودحلا ريغب اهنم حص
 روشنم امه بتكي نأ الو « قالطإلا ىلع ال هيف دهشت امف ىضقت اهنأ ةمحرلا هيلع

 ىف لاقو .ىهتنا - مكحتلا ليبس ىلع كلذ رمنإو مكحلا ىلع ةمدقم ةنالف نأب

 نأ ملعف « ًاغلاب القاع ًارح السم هنوك » : ىربكلا ةمإلا طورش ىن راتخلا ردلا

 ةعقاو ناكو « يلسو هيلع هللا ىلص دمحم ةعيرش ىف ةكلم نوكت نأ حلصتال ةأرملا

 :. ىسولالا هلاق ام ىلع « هب جتحيالف ةرفكلا لمع نم سيقلب

 العف ركذ اذإ هنأ اهعضاوم ةماع ى ميكحلا نآ رقلا بولسأ نإ : ليق نإو

 هلعل ةيآلا هذه ى' هيلع راكنإلا مدعف « راكنإلاب هيلع حرص رافكلا نم ًاركنم
 . زاوحلا ىلإ ًاريشم ناك

 راكنإلاب حيرصتلا نوكي نأ م زای ال : ًايناثو « ليق ام مومع ملعي ال : الوأ انلق

 رخآ عضوم ی ولو « هتايآ نم یش ىف هيلع راكنإلا ىنكي لب < عضوملا كلذ ىف

 ىراخبلا ثيدح ىف هيلع راكنإلا درو اذإف ‹ ةيعرشلا ججح نم ةجح ى لب

 انخيش هدافأ . عضاوملا هذه لاثمأ ىف رظنلا كدشري اک « ًاركنم هنوك نايبل ىنك

 كردتسملا صيخلت ىن ىهذلا هاور ام ىراخبلا ثيدح ديئيو . هفراوع تماد

 رفظب رشبي ريشب هاتأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ » هنع هللا ىضر ةركب ىبأ نع

 فرصنا الف ًادجاس هلل رخف ماقف اهنع هللا ىضر ةشئاع رجح ىف هسأرو هل ليخ

 « ةأرمإ مهيلت تناكو ودعلا رمأ نم هثدح اف ناكف « هئدحف لوسرلا لأسي أشنأ
 لاق . « ءاسنلا تعاطأ نيح لاجرلا تكله : لسو هيلع هللا لص ىبنلا لاقف

 .( ۹۱ : ٤ ) كردتسملا ىف اك « حيحص : ىههذلا
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 نم و : هلوق : ةدئاف : باعيتسالا ال رثكألا ىلع قلطي امر ؛ىش لك ظفل
 : صصقلا ىف ىلاعت هلوقك وهو . ةطاحإلا نود « ريثكتلل انهه لكلا ظفل «ءىش لك

 . حورلا ىف هركذ اک « 'ىش لك تارمن هيلإ ىجب ًانمآ ًامرح »

 «مهاعأ ناطيشلا مه نيز  هلوق ىلإ  نودجسي اهموقو اهتدجو » : ىلاعت هلوق
 ناك دهدهلا اذه نأ ةحضاو ةلالد ةبآلا ىن : تاناويحلا ىف روعشلاو لقعلا

 ىذلا وه ناطيشلا نأو « لالض سمشالل دوجسلا نأ لقع ثيح « روعشو لقع هل
 نأ رهاظلاف . سنإلا ءالقع نم ريثك ىلع ىنخ امم اذهو « مهل لمعلا اذه نيز
 اذه ةيصوصخ ىلع لدي ام انهه سيل هنإف « كلذ لقعي تاناويحلا رئاسو رويطلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو . رومألا هذهب دهدملا .

 ) نبذاكلا نم تنك مأ تقدصأ رظننس :لاق » :ىلاعت هلوق

 ناذيإلل ميركلا مظنلا هيلع ام راثيإو « تبذك مأ » : رهاظلا ىضتقم ناك
 , هيف نيخسارلا بذكلاب نيموسوملا نم هنوك مزلتسي ةداملا هذه ىف هبذك نأب
 داكيال هتوطس ىشحن ميظع ین ىدي نيب اهس الو ةقفلملا ليواقألا هذه لثم نإف
 هسفن كلميال ىتح هل ةيجس راصو « كفإلاو بذكلا ىف تخسر نم الإ ردصي
 . ناك ,نطوم ىأ ىف هنع

 ىلع ةيآلا تلدو : ناحتمالا دعب ةيعرلا نم.رذعلا لوبق ىلاولا ىلع بجي
 مهقدص ناحتماو <« مهنع ةبوقعلا ءردو هتيعر رذع ىلاولا لوبق نم : لئاسم
 : نآرقلا ماكحأ ىت ىبرعلا نبا لاقو . ليلكإلا نع حورلا ىف اذك . هب اورذتعا ايف
 نأ و یورب ام هنم وحنو . ةعيرشلا ماكحأ نم مكح هسب قلعت اذإ كلذ نحت ت , هل نكلو < مهلع ةبوقعلا أرديو هتيعر رذع لبقي نأ ىلاولا ىلع بحت هنإ
 ؟ بح هن لسو هيلع هللا لص ېا نم عمم مكيأ : لاقف - ايم انج ىف اهلطب برضي ىلا ىهو  ةأرملا صالمإ نع لأس هنع هللا ىضر باطلا نب رب
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 هللا ىلص ىبنلا تعم: تلق ؟ وهام : لاقف  ةبعش نب ةريغملا ىنعي  انأ : تلقف

 نم جرخلاب ئجن ىتح حربت ال : لاقف . ةمأ وأ دبع ةرغ هيف : لوقي ملسو هيلع

 ًاتبثت اذه ناكو . « دهشف هب تئجف ةملسم نب دمحم تدجوف تجرخف « كلذ

 عجرف « ًاثالث هيلع ناذيتسالا ىف یسوم ىبأل لاق كلذكو . هنع هللا ىضر رمع نم

 هب جتحا هنأل «ةنيبلا هلأسف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم عمس هنإ لاقف

 .. یتا قل

 « نوعجرب اذام رظناف  هلوق ىلإ  هقلأف اذه يناتكب بهذإ » : ىلاعت هلوق

 طاللا نأ : ىلوألا : لئاسم ىلع ةيآلا تلد : تانايدلا ف ريتعم طحلا
 بسن نم طخ هنأ هنظ بلاغ ىف عقو اذإ « تاداهشلا ريغ ى ربتعم باتكلاو

 « قالطلاب اهجوز باتك اهغلب اذإ ةأرملا نإ : ةيفنحلا انتاداس لاق انهه نمو . هيلإ

 دخ ق اک  هريغ جرو كاتو دسف نأ, اه راج ةطخ هنأ ا لع بلو

 نم باتكب اهاتأف لدع ريغ وأ لدع اهربخأ » : نيلوصفلا عماج نع راتحملا در

 سأب الف قح هنأ اهيأر ربكأ نأ الإ « الوأ هباتك هنأ ىردتالو قالطب اهجوز

 ٠ . ینا « جوراب

 لاسرإ زاوج ىلع ليلد هيف : ةيناثلا : نيكرشملا ىلإ بتكلا لاسرإ زاوج
 بتك دقو « مالسإلا ىلإ ءاعدلاو ةوعدلا غيلبتل مامإلا نم نيك رشملا ىلإ بتكلا

 برعلا كولم نم اهريغو رضيقو ىرسك ىلإ لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 : ١ . ( ىلاعملا حور )

 دهدهل مالسلا هيلع هرمأ : ةفلاثلا : بودنم كولملا عم بدألا ةباعر

 نع ىور امك « كولملا عم بدألا ميلعت باب نم باتکلآ ءاقلإ دعب ىحنتلاب
 قالخألا بيذبت باب نم بودنم كولملا عم بدألا ةياعر نأ ملعف . ( حور ) بهو

 . ًارفاک ناك نإو موق لك ميرك مرکی مالسلاو ةولصلا هيلع ناك انك
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 مرك باتك ىلإ ىلا ينا ءالملا اهباب تلاق

 انهه « ميركلا» دمحم نب ريهزو ةداتقو هنع هللا ىضر سابع نبا رسف دق

 : لاقي : بتاكلا بدأ حرش ىو « همتخ باتكلا مرك» : ثيدحلا ىنف « موتخلاب

 هيخأ ىلإ بتك نم : عنقملا نبا لاقو . هتمتخ اذإ ميرك وهف باتكلا تمركأ
 . هب فختسا دقف همتخي مو ًاباتك

 بابحتسا ىلع ةلالد ةيآلا ىف :ةفافل ف فلي وأ مخ نأ باتكلا بدأ نم
 هتلارتم ولعو هلسرم مرکل وأ « هفرشو هنومضم مركل باتكلا متخ

 ماقم موقي اندالبب ةفورعملا ةفافللا ىف باتكلا لعج لعلو : تلق . (فرصتب خور )
 . الهاست اهنودبو ًاماركإ ةفافل عم باتكلا لاسرإ نودعي مهنإف « ًافرع متا

 نوک رهاظو : ؟ طخ ىأ قو ناك ناسل ىأ ىف ناملس باتك نأ ىف ةدئاف 1

 لعلو « ًايرع ناك باتكلا نأ ىضتقي باتكلا تأرق اهنأو برعلا نم سيقلب
 قطنم ماع نمو « برعلا نم نكي مل نإو ىبرعلا فرعي ناك مالسلا هيلع ناولس
 نوكي نأ لمتحيو « قطنم فرشأ وه ىذلا برعلا قطنم ملعي نأ دعبيال ريطلا
 مجرتيل تاغل ةدعب ملكتي نم مهدنع نوكي كولملا ةداعك كلذ فرعي نم هدنع

 مالسلا هيلع ناهلس ةغلب لب ىبرع ريغ باتكلا نوكي نأ زوجيو «هيلإ نوجاتحي ام مه
 سيقلب دنع ناكو ًاينهاك ینوبلا دمحأ مامإلا لقن اک هملق ناكو « هملقو

 . ( ىلاعملا حور ) امل همجرت نم

 « محرلا نمحرلا هللا مسب هنإو نابلس نم هنإ » : ىلاعت هلوق

 تنمضت : باتكلا ىف هيلإ بوتكملا مسا ىلع بتاكلا مسا ميدقت ةنسلا نم _
 ميدقت باتكلا بدأ نم نأ : ىلوألا : باتكلا بادآب قلعتت لئاسم ىلع ةيالا
 لوألا ىف هيلإ بوتكملا مسا نوبتكي ثيح « مجعلا مسر فالخ ىلع بتاكلا مسا

 هيلع هللا لص انيبن ةنس ترج بتاكلا مسا ميدقتيو . هرخآآ ىف بتاكلا مساو ٠
 هنأ كبلق ىف جلتخي الو . روهشملا فورعملا وه اك كولملا ىلإ هبتك ةماع ف سو
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 باتك ىو « مالسلاو ةولصلا هيلع هبتك ىن امك ريغصلا ىلإ ريبكلا باتكب صتخم

 كلذو . همسا ميدقت قيليالف ريبكلا ىلإ ريغصلا بتك اذإ امأو « مالسلا هيلع ناملس

 ةمرح مظعأ دحأ ناك ام و هنع هللا ىضر سنأ نع رحبلا نع ىناعملا حور ىف ال

 اودب ًاباتك هيلإ اوبتك اذإ هباحصأ ناكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مرضحلا ءالع باتكو : تلق . ىنا « مهسفنأب

 | ش . ىور ام ىلع هل دهشي

 زاج هيلإ بوتكملا مسا مدق نإف « زاوحلا ىف ال بدألا ین مالکلا ! معن

 ةمألا نأل زاج هيلإ بوتكملاب أدب ولو : ناتسبلا ىف ثيللا وبأ هيقفلا لاق امك . ًاضيأ

 . ( ىناعملا حور ) . هولعفو هيلع تعمجأ

 ىلع ةلمسبلا ميدقت : ةيناشلا : باتكلا نومضم ىلع ةلمسبلا مدقت ةنسلا

 مدقي ةلمسبلا نأ امأو « ملسو هيلع هللا لص انيبن ةنس ًاضيأ وهو « باتكلا نومضم

 نكمي اهيلك ىلعو تاجو ؛ اا مسا مدقي وأ + بتاكلا مسا ىلع

 : نامور نب ديزي نع متاح ىبأ نبا جرخأ دقف « مالسلا هيلع ناملس باتك لمح نأ

 ىلإ دواد نب ناملس نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب : مالسلا هيلع ناولس بتك : لاق هنأ

 لبق مالسلا هيلع ناماس مسا ناكف . خلا اولعتال نأ اهموقو حرش ىذ تنبا سيقلب

 ىلع هما مدق هنأ ال « هموق مالعإل نآ رقلا ف روكذملا سيقلب ةهج نم ةلمسبلا

 -باتكلارهاظ ىن مالسلا هيلع نايلس مسا نوكي نأ زوجيو . باتكلا ىف ةلمسبلا

 ىلوألا هنإ ريمض : ليقو . خلا هللا مسب باتكلا نطاب ناكو  ةفورعملا ةفافللاك

 هللا مسي ناملس نم بتكف هل ًامدقم هماب باتكلا ناونع مالسلا هيلع هنإو « ناونعا

 . ( ًاصخلم حور ) نايح وبأ اذه رهظتساو خلا

 هنأ : ةثلاثلا : كرشملا ىلإ نآرقلا تايآ ضعب هيف باتك عفد زوج

 هنإف ٠ فحصملا فالخب « كرشم ىلإ نآرقلا تايآ نم “ىش هيف باتك عفد زوجي

 رظحلا باتك ىف اك بدألا ءوس هنم فخي ملو لستغاام دعب الإ هيلإ هعفد زوحيال
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 هنومضمل عبت باتكلا ىف ةيآلا نأل كلذو . اهريغو ةيريكملاعلا نم ةحابإلاو

 هللا همحر ةفينحوبأ مامإلا زوج انهه نمو . تباتك وأ نآرقلا ةوالت هنم دصقبال

 فحصملا ثدحملا سم هركيو  ىواتفلا ةصالخ ى ام ىلع  ةعيرشلا بتك سم
 يالا رب علا عا ارتمما

 ام نأل « نآرقلل ًاسام ىمسيال هنإ هلوق هجو : ةينملا حرش ىف لاق . ى | هدنع

 دراي كاك رع طر عنان 6

 هتافص ىلع ةلالدلا ىف ىه ىتلا ةلمسبلا هناحبس هصق ام نمضت دق : ةدئاف_

 مالسإلاب رمألاو لئاذرلا مأ وه ىذلا عفرتلا نع ىهنلاو « ًامازتلاو ًاحيرص ىلاعت
 نعو ! زاجعإلا ةياهنو زاحجبيإإلا ةياغ ىف باتك نم هلايف « لئاضفلا تاهمأل عماحلا

 0 ن اا تناك كلذكو : هنع هللا ىضر ةداتق

 .( ۷ : ١9 هظفلب حور ) نورثكيالو

 « مرك باتك ىلإ ىلأ ينإ الملا اأ اي تلاق » : ىلاعت هلوق

 : ءايلوألل ةارادم وأ ءارآلاب ةناعتسا ‹ ةمهملا رومألا ى ةبحتسم ةروشملا

 ةمهملا رومألا ىن ءارالاب ةناعتسالاو ةرواشملا بابحتسا ىلع ةيآلاب لدتسا

 ءارآلاب ةناعتسا امإ « ةرواشملا ةحص ىلع ليلد اذه ىو : ىبرعلا نبا لاقو . ( حور )

 ةروشملا نأ هنم لع : تلق . ( نآرقلا ماكحأ ) ىهتنا - ءايلوألل ةارادم امإو

 . ةناعتسالل نوكي اك ًاضيأ باعصألا .ةارادمل نوكت دق

 « نوحرفت مكتيدبم متنأ لب  هلوق ىلإ - ةيده- مهيلإ ةلسرم ينإو » : ىلاعت هلوق
 وه كلمأ هفرعتو كلذب هربتختل ةيدهب ةلسرم ىنإ : تلاق : ريرج نبا لاق

 ىلع هعبتن نأ الإ ء انم هضري ملو ةيدهلا لبقي مل ايبن نكي نإ : تلاقو ؟ ىن مأ
 ىضر سابع نبا نع هاورو . فرصناو ةيدهلا لبق اكلم نكي نإو « هنيد

 هللا ىضر سابع نبا نع هيفو « هديناسأب بهو نباو جبرج ناو دهاجمو هنع هللا
 نم ركذ فرعيال ىتح ًادحاو ًاسابل مهتسيلأو ءافصوو فئاصوب هيلإ تثعب » هنع
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 هنإف « ةيدهلا در مث ىثنألا نم ركذلا فرعي ىح مهنيب لهز نإ : تلاقف نأ

 «نوحرفت مکتید » : هلوقو . هب قحلنو هنيد عیثنو « انكلم كلرتن نأ انل ىغبنيو ین

 مكيلإ ىدهت ىتلا ةيدهلاب نوحرفت متنأ لب ىلإ متيدهأ ىتلا مكتيدمب حرفأ ام :لوقي
 . ىهتلا - ىتجاح نماهلاومأو ايندلا تسيلو « اهب ة رثاكمو ايندلااب ةرخافم لهأ مكنأل
 هنأك « درلا نع ةرابع مالكلا نوكي نأ لمتحيو : ىروباسينلا ريسفت ىو
 . اهب اوحرفتو مكتيده اوذخأت نأ مكقح نع منأ لب : لاق

 بابحتسا ىلع ةيالاب لدتساو : ؟ ال مأ اهوبقزو+ لهرافكلا اياده ىف مالكلا
 ةينيد ةحلصم درلا ىن ناك اذإ كلذك رمألا نأ رهاظلاو « نيكرشملا اياده در
 ء مسو هيلع هللا لص انيبن ةنس ناك كلذك : تلق . ( هظفلب حور ) ًاقلطمال

 ىف « ةينيدلا حلاصملا نم هيف ىآر ام بسح اهدر ابرو رافكلا اياده لبق امبرو
 مدق : لاق هنع هللا ىضر كلام نب بعك نع ىسخرسلل ريبكلا ريسلا حرش
 . نيسرف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ىدهأف كرشم وهو  ءاربلا وخأ كلام نب رماع
 راح نب ضايع نأو . كرشملا ةيده لبقأال : لسو هيلع هللا لص لاقف « نيتلحو
 ؟ ضايع اي تملسأ : هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ىدهأ ىعشاجلا

 .  مهاياطع ىأ نيك رشملا دبز نغ ىناهن هللا نإ : لاقف « ال : لاقف
 هنأو نيكرشملا اياده لبقي ناك ملسو هيلع هللا لص ىلا نأ ىور دقو

 لبقف ابدأ هادهتساو ةوجع نمث نايفس ىلأ ىلإ ىرمضلا ةيمأ نبورمع عم ىدهأ
 ىلإ ىدهأ ًاينارصن نإو « ميدألا هل ىدهأو ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيده

 . هتيده لبقف ًالألتي ًاريرح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 درب مهضعب ناعيإ ى عمط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو : تلق
 . ةحلصملا نم هيف ىآر ام لعفف « هتيده لوبقب مهضعب ناميإ ینو « هتيده
 ‹ رافكلا اياده لوبق ىف ةريثك ثيداحأ درس ىراخبلا حرش ىن ىنيعلا ةمالعلاو

 ام بلقلاب اهقصلأ « ةديدع ًاهوجو اهدر ىف درو ام نيبو اههنيب قيفوتلا ف ركذ مث
 نإ هنأب سيقلب نظ امأو . ( ةبهلا باتك ۲۹۸ : 5 ىراقلا ةدمع ) ىبسخرسلا هلاق
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 عفدت « ةوشرلا ةلرنمي اهتيده تلعج نأ امل ًاضيأ كلذف « اهتيده لبقي مل ًایبن ناك

 . لع" ىلاعتو هناحبس هللاو . ًاقلطم رفاك ةيده لبقيال ىنلا نأ ال اهكلم نع اهب *

 « رفكأ مأ ركشأأ ينولبيل  هلوق ىلإ  ألملا اأ اي لاق » : ىلاعت هلوق

 ببسلا ىف - باوصلاب لاوقألا ىلوأو : ىربطلا نبا رفعج وبأ مامإلا لاق

 ةأرملا هله شرع راضحإب هدنع نم ألملا هلاوسب مالسلا هيلع نابلس صخ ىذلا

 هللا ةردق كلذُب اهفرعيو هتوبن ىف اهيلع ةجح كلذ لعجيل : اندنع  اهكلم رئاس نود

 قلغم ضعب فوج ىف اهضعب تايبأ فوج ىف تيب ىف هتفلخ اهنأ هنأش ميظعو

 هلصوأ ىتح لافقأو قالغإ حتف ريغب هلك كلذ نم هللا هجرخأف « اهيلع لفقم

 ةقيقح ىلع ةجح مظعأ كلذ ىف احل ناكف ءهيلإ هملسو هفلخ نم هيلو ىلإ

 نم اهملعأ ايف مالسلا هيلع ناملس قدص ىلعو مالسلا هيلع ناملس هيلإ اهاعد ام

 لوقف « نيملسم ىنوتأي نأ لبق » : هلوق ىف نيليوأتلا ىلوأ وه ىذلا امأف . هتوبن

 نال « نيعئاط : هانعم نأ نم « لبق هانركذ ىذلا هنع هللا ىضر سابع نبا

 هيلع اهمدقم دعب تعلسأ اهنإو ؛ ةملسم هبتتأ اذإ مالسلا هيلع ناملس تأت ل ةأرملا

 . ةلأسمو اهنيب ترج ةرواحم دعبو

 جرخأ مث « ىوق درام نحللا نم سيئر : لاق « نبا نم تيرفع ٠ : هلوقو
 لع هدنع ىذلا لاق » : هلوقو . اهريغو ةداتقو جيرج نبا نع هدنسب لوقلا اذه
 لع دنعىذلا لاق ةداتق نعو سنألا نم لجر ناك هنأ حلاص ىلأ نعف « باتكلا نم
 لعب ناك لييئارسإ ىنب نم لاق هبسحأ  مدآ ینب نم لجر : لاق باتكلا نم
 نم ملع هدنع ىذلا لاق » دهاجم نع هلئمو « باجأ هب ىعد اذإ ىذلا هللا مسا
 انأ : مالسلا هيلع ناملسل تيرفع لاق : قاحسإ نبا نعو « هللا مسا ملع : « باتكلا
 : لاق مالسلا هيلع دئواد نب ناهلس نأ اومعزف < كماقم نم موقت نأ لبق كبنآ
 مظعألا مسا للعب ًاقيدص ناكو  ايخرب نب فصآ لاقف < اذه نم لجعأ ىغتبأ
 لبق هب كينآ هللا ىن اي انأ  ىطعأ هب لئس اذإو باجأ هب هللا ىعد اذإ ىذلا
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 مظتنملا سنحللا باتكلا نم دارملا : ىناعملا حور فو . ىهتنا- كفرط كايلإ دت رر نأ

 مساب ملعلا كلذ ناكو : ليقو « ظوفحملا حوللا : ليقو « ةلزنملا بتكلا عيمجل

 . ىهتنا  باجأ هب لئس اذإ ىذلا مظعألا ىلاعت هللا

 : ريرج نبا لاق « كفرط كيلإ دت رب نأ لبق هب كينآ انأ » : ىلاعت هلوقو

 ىلصي نأ لبق هب كيتآ انأ هانعم : مهضعب لاقف هليوأت ىق' ليوأتلا لهأ فلتخا

 لاقو « ةداتقو ريبج نب ديعس نع هاورو ‹ رصبلا دم ىلع كنم ناك نم كيلإ
 هبنم نب بهو نع هاورو « هتياغو هادم كفرط غلبي نأ لبق نم هانعم : نورخآ

 باوصلاب كلذ ىن نيلوقلا ىلوأو : رفعج وبأ لاق مث « امهريغو ريبج نب ديعسو
 . ىهتنا  هرثأ ىصقأ نم كفرط دتر نأ لبق : لاق نم لوق

 قح ءايلوألا تامارك

 ةداعلل قراحللا اذه نإف « قح ءايلوألا تامارك نأ ىلع ةيآلاب لدتسيو

 ًايلو ناك و - راتخلا ريسفتلا ىلع  مالسلا هيلع ناولس باعصأ ضعب دي ىلع عقو
 : مكحلا صوصف ىو . ةمارك ىمست ءايلوألا دي ىلع قراوحللا نم ردص امو
 هيلع ناملسل مظعأ نوكيل مالسلا هيلع ناهيلس باحصأ ضعب دي ىلع كلذ ناك

 بطق مالسلا هيلع ناهيلس ناك : ىريصقلا لاقو . نيرضاحلا سوفن ىن مالسلا

 . الماك ناكو « هريزو فصآ ناكو < ماعلا ىلع ةفيلخو ًافرصتمو هتقو

 ' مهئافلخو مهئاثرو نم لب ءافلخللاو باطقألا نم ردصت الق تاداعلا قراوخو
 SS يناس اننا هنو حاد
 نوذفنيو « مه لاقثأ مهنم نولمحي ءانمألا ءالعلا ةبحص مهقزري نأ ىلاعت هللا ننس نمو
 . ٠١54( : ۱۹ حورلا ىف اذك ر مهلاوقأو مهماكحأ

 نيع ىف فرصت فصآ نإ : هرس سدق ربكألا خيشلا لاق : جورلا فو
 رعشيال ثيح نم « مالسلا هيلع ناولس دنع هدجوأو هعضوم ىن همدعأف « شرعلا

 ايخرب نب فصآ نم ردص ام نأ : ىريصقلاو ربكألا خيشلا مالك دافأ . دحأ

 هيلع نامراس هنع زرحت كلذ لجألو « ةماركال ًافرصت ناك ةداعلا قراخ نم
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 . فرصتلا نع نوفنأي مالسلا مهيلع ءايبنألا نإف « هسفنب مالسلا

 ةماركلاو فرصتلا نبب قرفلا

 بابسألا لاعتساب نوكي فرصتلا نأ « ةماركلاو فرصتلا نيب قرفلاو
 ةجارلا ةبستكملا نونفلا نم ىهو « احلاثمأو ةيرظنلا وأ ةيلايخللا ةوقلاك ةيعيبطلا

 هنولعفي رافكلا نم ًازيثك نإف « مالسإلا الو لب ىلاعت هللا دنع ةيلوبقلل اهيف لخدال

 ةوقلا هذه ! معن . مزيرمسملاب مويلا ىمسملا وهو ابروأ ةدحالمو « دنملا ةمهارب نم

 رك ذب نيلغتشملا ضعبل لصحت امبر لايخللا ةدحوو رطاخللا ةيعمج ىلع هطانم ناك امل
 رطاحللا ةيعمج ىن ايلع ةجرد ىلع مهنإف « اهيف امو ايندلا نع نيضرعملا ىلاعت هللا

 نإو « نايحألا ضعب ىن ًاضيأ هب لمعلا مهضعب نع ىوريو « لايحلا ةدحوو
 اذملو « ةلماكلا ةيدبعلا ىن اصقن هنودعيو « هنع نوفنأي مهنم نوفراعلا ناك

 ءايلوألا ضعب نع هرودصلو . فرصتلا نم “ىش مالسلا مهيلع ءايبنألا نع ورب مل
 ةماركلا نم سيل ةقيقحلا ىل هنأ عم . ةماركلاب فرصتلا سانلا ىلع هبتشا

 ةيعبطلا بابسألا ةطساوالب ىلاعتو كرابت هللا لعف ىه ةماركلا لب « ىش ىأ
 هرايتخاو ةماركلا بحاص دصقل هيف لخدالو ؛ اهريغو رظنلاو لايحلا نم

 مالسلا مهيلع ءايبنأألاب صتخي لوألا نأب الإ ةما كلاو ةزجعملا ف قرفالو « ةزجعملاك

 اهالكو « ةيالولا تامالع نم ىهو ءايلوألاب ىناثلاو « ةوبنلا تامالع نم ىهو

 . اهم رايتخالاو دصقلا لحد البو ةيعبطلا بابسأل ةطساو الب اهرودص ىف ناك رتشي

 ىق' ىلاعت هللا دنع ةيلوسلاو ةيالولا نم سيل فرصتلا نأ : لصاحلاو
 تارامأ نم ةماركلا ! معن . ًاضيأ ءايلوألا ضعب نم ردصي دق ناكنإو « “یش
 . اهبحاص ةيالوو ىلاعت هللا دنع لوبقلا

 ةماركلا : مالسلا هيلع 0 بحاص نم نارمألا لمتحم ماقملا اذه ى

eTتناك اپن ىلع اهرهاظب لدت تقبس ىلا ةي ريسفتلا تاياورلا  
 انأ و : هلوق : ليق نإف . مظعألا هللا مساب هئاعد ىلع تعرفت ثيح « ةمارك
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 هرايتخاو هدصقب ناك هنأ هرهاظب لدي « كفرط كيلإ دت رر نأ لبق هب كينآ
 همحلأ ىلاعت هللا نوكي نأ لمتحي : انلق « ةماركلا ال فرصتلا تارامأ نموهو
 ىلاعتو هناحبس هللا ربخ ىلع لاق ام لاقف «هيدي ىلع ةماركلا راهظإو ءاعدلا لوبق
 . هفراعم تماد انخيش هدافأ ام اذه . لخد هيف هرايتخاو هدصقل ناك هنأ ىلعال

 « نيملاعلا بر هلل نايلس عم  هلوق ىلإ  حرصلا ىلخدا اه لبق » : ىلاعت هلوق

 نيطايشلا رمأ مالسلا هيلع ناملس نأ كلذو : ( ۳٠٠:۳ ) ريثك نبا لاق
 ىذلاف « ءاملا هتحت ىرجأو « جاجز نم ىأ ريراوق نم اهظع ًارصق اه اونبف
 هيلع ناملس اعد ىذلا ببسلا ىف اوفلتخاو . ءام ةحلب هنأ بسحب هرمأ فرعيال

 اهلج هل ركذ « هسفنل امئافطصاو اهجوزت ىلع مزع هنإ : ليقف هذاحنا ىلإ مالسلا

 ءاسف ةبادلا رخئرك اهمادقأ رخّؤمو « مظع بله اهيقاس ىف نكلو « اهسحو
 یظرقلا بعك نب دمحم لوق اذكه .هبذك نم هقدص ىملعيل اذه ذخناف « كلذ

 مهتسحأو « ًاقاس سانلا نسحأ ىآر اهيتاس نع تفشكو تلخد الف . هريغو

 بهذي نأ بحأف « جوز اهل سيل ةكلم اهنأل ًارعش اهيلجر ىلع ىآر نكلو « ًامدق
 مالسلا هيلع ناملس هركو « كلذ عيطتسأال : تلاقف « ىسوملا هل ليقف ءاهنع كلذ

 هل اوعنصف « رعشلا اذه هب بهذي ىسوملا ريغ ًائيش اوعنصا : نجل لاقو « كلذ
 ةمركعو دهاجمو هنع هللا ىضر سابع نبا هلاق . ةرونلا تذختا نم لوأ ناكو ةرونلا
 . مهريغو جيرج نباو یدسلاو ىطظرقلا بعك نب دمحمو

 نآرقلا مظن نم ىش ىف تبثي مل سيقلب عم مالسلا هيلع ناملس جوزت : تلق

 ةبتع نب هللا دبع لجر لأس : هللا دبع نب نوع لاقو < عوفرم ثيدح قالو

 بر هلل ناهلس عم تملسأ » : اهوق ىلإ اهرمأ ىهتنا : لاقف ؟ سيقلب ناملس جوزت له

 اهجوزت مالسلا هيلع هنأ روهشملاو ؛ كلذ ءارو انل ملعال ىنعي : ليق . «نيملاعلا

 اهلك هتاياور : تلق < حورلا یت اك رابمجألا لهأ نم ةعاج بهذ هيلإو
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 نيرسفملا ةماع اهذخأو هدنسب ريرج نبا اهجرخأ « نوعباتلا اهركذ ةيليئارسإ

 . اهب .عوطقمال قدصلا ةلمتم ىهو

 ! . ةبوطخما ىلإ رظنلا زوجم
 حرصلا لوخدب اهرمأ نأب لوقلا ىلع ةيآلاب لدتسي روهشملا وه ام ىلعو

 <« ةبطخللا دنع ةيبنجألا ىلإ رظنلا ةحابإ ىلع لاحلا ةقيقح فشك ىلإ هب لصوتيل

 راتا در ىو .( ۹ : ٠١ املا جور ) هقنلا بک ىف روک ام ليصفت هو
 نأ فاخ نإو اهيلإ رظني نأ سأبالف ةأرما جوزتي نأ دارأ ولو : ىعليزلا نع
 رظنا » :ةأرما بطخ نيح ةبعش نبا ةريغملل مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقل « اهيهتشي
 باتک یاش ) هريغو ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور : .« امكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ

 غم : ةأرملا ةروع نم اهو نيقاسلا ىلإ رظنلا زج فيك : ليق نإف . ( ةيهاركلا
 نوكيال نأ نكمي : انلق ؟ زوحيال ةبوطخملا نم ةروتسملا ةروعلا ىلإ رظنلا نأ
 اخيه هداقأ اك مالسلاو ةولصلا هييلع نايلس ةعيرش ق ةروعلا ىف نيلخاد:ةناقاسلا

 . مهتاكرب تماد .

 « نوقداصل انإو  هلوق ىلإ  هلهأو هنتيبنل هللاب ومساقت اولاق » : ىلاعت هلوق
 + ( ۱۳۸ : ۲ ) نآرقلا ماكحأ ىف ىلبرعلا نبا لاق اك لئاسم ةيآلا هذه ىف

 ةلحلا ف دجو ليتق ىف ةماسقلا توبث
 عرشو ءامدلا اهلهأ ف صاصقلاب ىلاعت هللا ناص ا : ىلوألا ةلئسملا

 ىنلا سبح دقو ةمهلا اهنم ربتعاو «ةرقبلا ةروس ىف هانيب امسح ةمهلاب ةماسقلا
 . تالماعملا قوقح ىف كلذ نوكيالو ءادتعالاو ءامدلا ىف ايف مسو هيلع هللا ىلص

 هبو « ةماسقلا ىف« ةلحملا ليتق ءالعلا نم ريثك ربتعا : ةيناثلا ةلئسملا

 : مه دجو نيذل اولاقف ءالقق مهدحأ اودجوف ایف اوقرفتف ريخ انأ هموق نم رف نأ » حيحصلا ىف ةمثح يأ نب لهس ثيدحو ¢ دولا بلط لجأل ىعفاشلا لاق
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 هللا دبع مدق نيح رمع لاقو « هلتاق انملعالو هانلتق ام : اولاق انبحاص م

 نأ » دؤاد ىلأ ننس ىو . اتو انودع لآ دولا اهنع هللا ىضر رمع نا

 اوبأف ؟ الجر نوسمح مكنم فلحيأ : مهب أدبو دوهيلل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىا

 uN و اولاق ؟ نوفلحت أ : راضنألل لاقف

 . مهرهظأ نيب دجو هنأل دوبي ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . ًاضيأ ةقباسلا مألا ىف ةماسقلا توبث ىلع ةيآلا تلد ةلمحلابو : تلق

 نورفني ءالقع مهو كلذ ىن قدصلا مهئاعدا لكشتسا هنإ :ىناعملا حور ىف لاق

 هنأل « فرعلا ىف هترشابم ريغ رمألا روضح نأب بيجأو « نكمأ ام بذكلا نع

 ةرشابملل ًامزال روضحلا ناك نإو « هلتق رضح هنإ : الجر لتق نمل لاقيال
 هانعم اودارأ مهنأ مصحللا اومهوأو «ناميألا ىف ةداعلا ىلع ىفرعلا ىنعملا ىلع اوفلحف

 . (ظفلب حورلا نم ىهتنا ) نيثناح ريغ نوقداص مهف « ىوغللا

 حبقأ بذكلا نوك : ىلوألا : ناتلئسم ةيآلا نم دافتسي اذه ىلعف : تلق

 « مالسلا مييلع ءايبنألا لتق ددصب اوناك نيذلا ةملظلا ةرفكلا نويع ىف ىتح “ى

 اولوس ىح بذكلا ىلع اوأرتج ملو كتفلاو لتقلا ىلع ةملظلا أرتجا فيك رظناف

 لب عضوم لك ى باذعلا نع ذقنيال ةيروتلا نأ : ةيناثلا . ةيروت مهسفنأ ىف

 ركملاال هتابثإو قحلا قاقحإ اهب ضرغلا ناكو « اهب الإ قحلا ىلإ لصرتيال امف
 ةيروتلا هذه مهيلع در ىلاعتو هناحبس هنأ ىرتالفأ « سانلا طمغ و عادحلناو

 ناك فيك رظناف ٭ نورعشيال مهو ًاركم انركمو ًارکم اوركمو » : لاق ثيح
RE eنما مهنراو  

 N هلوق ىلإ  ةوهش لاجرلا نوتأتل مكنئأ »

 ىطوللا مجر زاوجو ةطاوللا ةمرح
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 . هيلإ عجراف هريرقت رم دق ًاريزعت هلعاف ىلع مجرلا

 «.نوكرشي ام مأ ريخ هللا 1  هلوق ىلإ هلل دمحلا لق »

 هنأك « باضتقالا باب نم ىرشخمزلا هلعج » : (70:) حورلا فو
 تايآلا هذه ولتي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ : لاق ثيح ةأدتبم ةبطخ
 ىنعأ « هتمكحو “ىش لك ىلع هتردقو ىلاعت هتينادحو ىلع نيهاربلاب ةقطانلا
 مالسلاو هديمحتب حتفتسي نأو خلا « نوك رشي ام مأ ريخ هللاا » : ىلاعت هلوق
 ١ . هدابع نم نيفطصملا و هئايبنأ ىلع

 ۰ ةولصلاو دمحلاب أدبي نأ ظعولاو باتكلاو ةبطحللا بدأ

 دمحلاب أدبي نأب باتكلاو ظعولاو ةبطخل ليمج بدأ ةيآلا نم دافتساف

 مهبولق نم هلازنإو مهئءافطصاو نيعماسلا ىلإ بلي ام لوبق ىلع نيعم هنأو ةولصلاو
 رباك نع ًارباك ظاعولاو ءابطحللاو ءالعلا تئراوت دقلو . عمسملا اهيغبي ىلا ةلرثملا

 لك مامأ لسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع اولصو ىلاعت هللا اودمحف بدألا اذه

 نم مهعبتو ءةبطخ لك حتفم فو « ةركذتو ةظعوم لك لبقو « دافم مع
 ثداوحلا نم كلذ ريغو ىناهتلاو حوتفلا ف مهبتك لئاوأ هيلع اورجأف مهدعب

 . ( ىناعملا حور نم ًاصخلم ىهتنا ر نأش اه ىنا

 مه نيفطصملا دابعلاب دارملاف « ىفطصا نيذلا هدابع ىلع : ىلاعت هلوق مث
 سابع نبا نع ىورو <« ءاحلصلا مهعابتأ عموأ ةصاخ مالسلا مهيلع ءايبنألا
 مهافطصا نيذلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم باععأ مه : :لاق هنأ »ر هنع هللا ىضر
 ee ا

 ةولصلاك ال مأ زوجي ءايبنألا ريغ ىلع مالسلا

XX . 5 1 e. - آل 0 

 مالسلا مهيلع ءايبنألا ريغ ىلع مالسلا زاوج هنم دافتسي لوقلا اذه ىلعف



 ت

 ةروس ىف یتأیس هيف مالكلا ليصفتو < مهريغو ةلبانحلا بهذم وه امك الالقتسا

 دقو ةيالا « ىنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ » : ىلاعت هلوق تحت بازحألا

 أزج راص ىح اب ةقلعتملا ماكحألاو مالسلاو ةولصلا ف كانه مالكلا انعبشأ

 اف لعج وأ ًاراهنأ اهالخ لعجو ًارارق ضرألا لعج نمأ »

 « ًازجاح نيرحبلا نب لعجو ىماور

 ع املا نم اهضعب ءادبإب باودلاو ناسنإلا هيلع رمتسي ثيحن اهلعج ىأ

 ةراق ىنعمال ًارقتسم ىنعم ًارارقف ‹ مهعفانم هيلع رودي امسح اهتيوستو اهوحد و

 تاتبارث تالابح ىأ « ىساور» :هلوقو . ىسربطلا معز امه «غهب رطضم ربغ

 ديملا نع اهظافحلاو « اهنم نوكسملا فاشكنا ىف ةمكحلا هتضتقا الخدم اه نإف

 بارطضاك ميظعلا 'ىشلا بارطضا : ٍبغارلا لاق . (هظفلب ىناعملا حور ) اهلهأب

 . مكبديمت نأ » : ىلاعت لاق ضرأآألا

 نآرقلا ثحابم نم كلذ سیلو اهنوكسو ضرألا ةكرح نع تكاس مكحلا نآرقلا .
 ةكرحتم ريغ ةنكاس ضرألا نإ : لاق نمل ليلد ةبآلا ىف ت 4 علك

 لديال ديملا ىنو «مهضعب همعز اك ةراق ىنعع سيل « ًارارق » : ىلاعت هلوق نإف

 ةيبارطضالا ةك رحلا ىه ديملا نإف « ديملا نم معأ اهنإف « ًاقلطم ةك رحلا ىنن ىلع

 اهنوكسو ضرألا ةكرح نع تكاس نآرقلا نأ لوبقلاب قيقحلا قحلاو . ةصاخ

 همه لعج نم ىهالم نم وه امنإو « ةيهلإلا بتكلا دصاقم نع لزعمب وهو
 . هينعيال امف



 (') بيغلا ملع نع بيرلا فشك

 «نوثعبي نايأ نورعشي امو هللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا ىف نم ملعيال : لق»

 نيعمجأ قلحلا نود بيغلا ملعب ىلاعت هصاصتخا

 ًانثاك هاوس نمع هيفنو بيغلا ملعب لجو زع هصاصتخا ىلع ةبآلا تلد
 تعمجأو ةنسلاو باتكلا صوصن اهب تعدص ةيعاجإ ةلئسم ىهو « ناك نم
 نم رفكأو راصمألا ءاهقف رئاسو ةعبرألا بهاذملا اهيلع تقفتاو « ةمآلا اهبلع
 ضعب داك ىتح « صيبو صيح ىف رصعلا ءانبأ ضعب هيف عقو هنأ الإ « اهركنأ
 نأ تدرأ كلذلو . ىلاعت هللاب ذايعلاو ميظعلا رمألا ىف اوعقي نأ ةماعلاو ةلهجلا
 راثآو ثيداحألاو تايآلا قسانت هيف ركذي « ليصفتلا ضعب هيف مالكلا لصفأ

 ا . ميقتسملا طارصلا

 رفليو هسا ارج لع نأ ىرح هنإف بيثلا لع نع بيرلا فشك » هتيم (1)
 ثحب ىف ناقل ةروس نم قيس ام ةلمكت لعجيلو ىلاعت هللا ءاشنإ هعفن معيل القاسم
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 ىلاعت هب صتخما بيغلا ىعم حيقنت
 مبثح امنإ راكنإلا وأ ليوأتلاب ةلئسملا هذه ىن اولغوت نيذلا نإ الوأ ملعاف

 نيرخآلاو نيلوألا مولع عماج نيلسرملاو ءايبنألا ديسل بيغلا لع تابثإ كلذ ىلع

 ' لصو ملسو هيلع هللا ىلص هنع هيفن نأ مهنم اعز « ميو ةنيلع هللا لص اينو انديس

 جيان ريغ نم ادر ايف اوفقرقا جرا طخ را ‹ هتلاسرو هتوبن ةحاسل
 قئاليللا رئاسو ملسو هيلع هللا لص هنع ىننملا ىلاعت هتاذب صتخلا بيغلا ىنعم
 هيلع هللا ىلص هرابخإ وأ هملع هيف درو ام لكب مهمارم ىلع نولدتسي اولعجو

 ىلص هنع ىننم ريغ ةلدألا هذبب تباثلا نأ اورعشي ملو « تابيغملا نم “ىشب ملسو
 هذهب تباث ريغ هنع ىننملاو < نيملسملا نم دحأ دنع عرشلا قى ملسو هيلع هللا

 . ةلدألا

 : غو لج هاذ هب صا ىلا بيلا قمم حقق ذأ الأ كي
 ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هتاذب صوصخلا بيغلا نأ كل ىلجتيل ءهاوس نمع ىننملا

 ةيهلإلا تافصلاو ةيهولألا ىنن نأ ايو < قلحللا نم دحأل هلوصح نكمال

 ةمصو نم سيل نيلسرملاو ءايبنألا رئاسو ملسو هيلع هللا ىلص انيبن نع ةصوصخا
 هللا ىلص هنع بيغلا اذه ىن كلذك « ىش ىن مهنم ةجردلا طح وأ « بيعلا

 نم دارملا نإو . هلئاضف نم ةليضف قالو هنأش نم “ىش ىف حدقيال لسو هيلع

 md ‹تابيغملا نم ًائيش ملعيال ملسو هيلع هللا ىلص هنأ سيل ىننلا اذه

 ةريثك ءايشأ ىلع مالسلاو ةولصلا هيلع هعالطإ ىلع ةنسلاو باتكلا صوصن

 . عوضوملا قاطن هرصح نع قيضي ثيحب تابيغلا

 ظ ًاعرشو ةغل بيغلا ىعم
 : نآرقلا تادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا مامإلا لاق : بيغلا ىنعم قيقحت

 باغ : لاقي « نيعلا نع ترتتسا اذإ « اهريغو سمشلا تباغ ردصم « بيغلا »

 نع بئاغ لك ىف لمعتساو . « نيبئاغلا نم ناك مل » : ىلاعت لاق . اذك ىع
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 ءاسلا ىف ةبئاغ نم امو » . لاق « بئاغلا ىعمب ناسنإلا ملع نع بيغي امعو ةساملا

 ابال سانلاب هرابتعاب بئاغو بيغ : 'ىشلل لاقيو , ( نيبم باتک ىف الإ ضرألاو

 تاومسلا ق ةرذ لاقثم هنع بزعيال اك “یش ىلاعت هلع بيغبال هنإف ا

 , هنودهشت امو مكنع بيغي ام ىأ « ةداهشلاو بيغلا ماع , : هلوقو . ضرألا ىالو

 ةهادب هيضتقتالو ساوحلا تح عقي ال اف « هبيغلاب كوئمؤي » : هلوق ىف بيغلاو

 مسا ناسنإلا ىلع عقب هعفدبو « مالسلا عهبلع ءايبنألا ربع ملعب امإو « لوقعلا

 بيغ هللو »و « بيغلاب ممر نوشخي نيذلا » : هلوق اله ىلعو  هلوف ىلإ  هاحلإلا

 عيال هو « ًادحأ هبيغ ىلع رهظيالو ١و « بيغلا علطا و « ضرألاو تاومسلا

 ناك امو »و « بيغلا ءابنأ نم كلذ هو « هللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا ىف نم
 . ىهتنا « بويغلا مالع كنإ »و « بيغلا ىلع مكعلطيل هللا

 : ناعم ةدع لع ىلطأ ر لا :نآ رفلا ىف فالو هضلا نأ : ةلضاخو

 . فورعملا ىوغللا ىنعملا وه بئاغلاب ديرأ « نيبئاغلا نم ناك مأ :ىلاعن هلوف ىو

 ضرألاو تاومسلا ىف نم راعيالو » :ىلاعت هلوق ىو . ةساحلا نع بئاغلا ىنعأ

 كردبالو «ساوملا تحن هل ام بضلاب ديرأ هيف نحت امم اهل اثمأو « هللا الإ بيغلا

 وأ ساوا ىدحإب اإ مك اف « ةيباسحلاو ةبيرجسلا وأ ةيلقعلا لءالدلاب

 ةيعيبطلا وأ «ةيداعلا بابسألا نم *ىشب وأ باسحلا وأ ةبرجتلا وأ ىلقعلا ليلدلاب .
 . ىلاعت هتاذب صوصخملا وهو « ىنعملا اذب ًابيغ نكي مل

 باغ ام بيغلا نأ قيقحنلاو :  دئاقعلا حرش ةيشاح  ساربنلا ىف لاق

 هملع ىننب نآرقلا قطن دقو « ىلالدتسالا ملعلاو ىرورضلا معلا, ساوحلا نع

 لع ام امأو « رفك ىعدملا قدص نمو رمك هملعي هنأ ىعدا نش ؛ ىلاعن هاوس نم
 ىلع هقيدصت ىفالو < هاوعد ین رفكالو بيغب سيلف لسلد وأ هرورض وأ ةساخ

 لاكشإلا عفدنا قيقحتلا اذهبو ؛ نيققحملا دنع ىنظلا ىف نظلاو ىنبقيلا ف مزا

 وأ عمسلاب ةكردم اهنوكل لو © بيعلا نم رار | 3 دا ع وو هسا + 8 ميلا اهنأ رر ىلا رومألا ف
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 نم وأ ىحولا نم ةدامتسم اهنأل « مالسلا مهيلع ءايبنألا رابخأ : اهدحأف
 . مهساوح ىلع اع نئاوكلا فاشكنا نم وأ ء م ىرورضلا معلا قلخ

 ماهشإ نم وأ « ةحلاص ايؤر نم وأ ىنلا نم دافتسم هنأل لولا رخ : انا
 .ءاهقفلا ضعب هعنم نإو فشكلا لهأ نم تباث وه « ظوفحما حوللا ىلإ رظنلا ن

 .ةيعطق ةسدنه لئالدب هنأل فوسللاو فوسكلاب بساحلا رابخإ : اهلاث

 نايلالدتسا نالع لمرلاو موجنلا نأل « لامرلاو مجنملا رابحإ . اهعبار
 ةدعاقب لدنسا نمف « (مم سانلا طلخو ا. ردنا مث ءاسألا ضعب ىلع دال ذم

 ر جلا ىف باص" هب س

 ةكعالملا نع عامس وأ ةدهاشم نع نجلا هر امن هنآل نهاكلا رح ' اه سماح

 . ىنا -ىحولاب ةلبقتسملا نئاوكلا اوفرع نيذلا

 ثالذ دعب هيفو . ليصفنو حيضوت غلبأب ىلاعمل حور ىف حرص هلثمبو
 ملعلاف ًابيغ كلذ ةيمست الإ تيبأ نإو < هيف ام هيف كالذ ىلع بيغلا لع قالطإ نأ

 ىف ىلاعت هريغ نع“ ىنملا سغلا ماع نم نوكبال  بادسألا ةطساوب هنوكل هب

 هللاب انملعك بابسألا نم ببس ةطساوب لصح ىنخ اع لك اذكو « ىش

 تمصنأ نإ كلبأ ىلع . كلذ وحن و « رانلاو ةنملاب املعو . ةيلعلا هتامص د ىلاعت

 ىبم» نيمحنو نظ وه ںإو اقيقح الع سيل دوخو ىوجنلا دنع ام نأ ملعت

 وأ الك ةطساوالب او : ةلهحلابو « توبكنعلا تيب نم نهوأ وه ام ىلع

 .(حورل أ نم ىلا ) الصأ قلخللا نم دحأ هملعيال هلع و لح هللاب صوصخم ًاضعب

 همي امو « ةسطلا بابسألاو تامالعلاو براحتلا بسحب ىثنأ وأ ركذآ ماحرألا

 ةطساوب رطمل رادعمو هناكمو . ثيغلا لوز تقو نم ةديدحلا ةفسلفلا لهأ هن
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 ةيفيك و راطقألا نم رطق ىلإ اهتكرح مث «رحبلا نم ةعفترملا ةرخبألا نم دهاشي ام

 نم مز.رمسملاب ةامسملا ةيلايحلا ةوقلا باجصأ هيعدت ام كلذكو « اهلقثو اهتكرح

ايقيقح الع اهب مهملع سيلو ؛ىش ىف روك دلا بيغلا نم تسيل اهنإف تاييغملاب لع
 

 نوربخيام لك نإف . ائيش قا نم ىنغيال نظلا نإو ءآنظ نونظي الإ مه نإو :ًينيقي

 نكي ملف ةيلايحلا ةوقلا ةطساوب تاداعلاو براجتلا ةلالدب وه تابيغملا نم هب

 انه راك لب قيقا معلا سيل ًاضيأ هب لصاحلا للعلا مث . روكذملا ىنعملاب ًابيغ
 مهسفناب مهو ©« سانلا نم ةلهحلا ديصل ةلوبحأ هوذختا لالضو ماهوأ هنوعدي

 الع ديفيال ًاضيأ وهف ةردنلاو ذوذشلا ىلع اهنم حص امو . نومع اهنم كش ىن

 . نيقيلاو علا ىن الإ سيل مالكلاو « نيمخنو نظ هتياغ

 انولت ايف العو لج هتاذب صوصخلا بيغلا ىنعم تلل حقنت اذإو“
 ًايغ هنومسي ىلا ءايشألا نم ًاريثك نإف ةماعلا تاببش رثكأ هب تفشكنا كيلع

 ىنعأ « ةيعاجإلا ةلئسملا هذه ىلع ًاضقن هنودعيف هنوملعي سانلا نودحي مث

 هنوملعي ام لج نأ تفرع حيقنتلا اذه دعب كنإف بيغلا ملعب ىلاعت هصاصتخا

 نع عونممالو ىلاعت هتاذب صتخمالو ةقيقحلا ىن بيغب سيل ليحلاو بسكلاب
 . دحأل لصحيال ىلاعت هتاذب صوصخم وه ىذلاو « قلحلا

 بيغلا ءابنأو بيغلا نب قرفلا

 هتاذب بيغلا لع صاصتخاب لوقلا نأ معز نم ءامغ هب تفشكنا كلذكو

 مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاسو لسو هيلع هللا ىلص انيبن ملعيال نأ مزلتسي العو لج

 امب تملع دق كنإف . صوصناا هب ترتاوت ام فالخ وهو تابيغملا نم ًائيش
 ؛ىلاعت هتاذب صوصخلا بيغلا حيقنت مدعب تأشن امنإ ةطلاغملا هذه نأ انركذ

 فاني ال بيغلا ملعب ىلاعت هصاصتخا نأ رمألا ةيلج حضو دقف هحيقنت دعبو
 فالآ فال ىلع مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاسو ملسو هيلع هللا ىلص انيبنر عالطا
 ثيح نآ رقلا صوصن هب تدرو دقو « مهيلإ ىلاعتو هناحبس هئاحيإب تابيغم
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 بيغلا ءاهنأ نأ رهظف « كيلإ اهيحون بيغلا ءابنأ نم كلت » : ةيآ ريغ ىق ىلاعت لاق

 . ىلاعت هب صتخلا بيغلا اع ريغ ىهو ءايبنألل قي

 ىح «نوكي وأ ناك امم تابيغملا عيمجي طيحلا ىلكلا ملعلا مل لصويال ! معن

 ىلع صوصخنلا ةلالدل كلذو . ىلاعتو كرابت هللا ملعب ةيمكلا بسحب مهملع ىواسي

 ضرألا ىف ةرذ لاقثم هنع بزعيال ثيحب لكلا طيحلا لعلاب ىلاعت هصاصتخا

 الإ قبي مل نآلاف . تاذلاب بيغلا لعب ىلاعت هصاصتخا تبث امك « ءامسلا قالو

 بيغلا ملعب ىللاعت هصاصتخا لع لئالدلا

 ماعلا ةطاحإب هصاصتخابو ةطساوالب بيغلا ملعب هنأش لج هصاصتخا ىنعأ

 بيغلا ملعب ىلاعت هصاصتخا امأ : قيفوتلا هللابو لوقنف . نوكيامو ناك ام عيمج

 تايآلاو « باترم بير عدي مل ثيحب باتكلا صوصن هب تعدص دقف تاذلاب

 : لوصأ ةثالث ىلإ عجرت ةريثك كلذ ىل ةدراولا

 . ءانثتسا نود نم ًاقلطم بيغلا ملعب ىلاعت هصاصتخا هيف ركذ ام : لوألا

 ش . لوسر نم نم ءانثتسا هيف ركذ ام: ىنافلاو

 أ ةسمحللا بيغلا حيتافمب العو لج هصاصتخا هيف ركذ ام : ثلافلاو

 . ةصاخ اهنم ضعبب

a 
2 

 نأ كايإف « نآرقلا بأد وه اك ًاضعب مهضعب رسفي قسانتم كلذ لكو

 . نيغئازلا بأد وه اك ضعبب اهضعب برضتف ًاضعب اهضعب ضراعي اهنظت
 ىف لوسر نم ىضترا قم ءاصنا قانثأل للاعت تاذب اقلطظم بيلا صاصخلا نإف
 ثاهمأ اهئوكل اهضعبب وأ ةسشللا بيغلا حيتاقمب ركدلا صيصخت كلك . نش
 هل نم ىلع ىنال اك ًاقلطم ىلاعت هتاذب بيغلا صاصتخا توبث قانبال بنغلا
 . معلا نم ةكسم
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 ىن نم ملعيال لق » : ىلاعت هلوقك لوألا لصألا ىلإ عجرت ىلا تايآلاف

 تاومسلا بيغ هللو » ىلاعت هلوقو ( للا ) « هلا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا

 تاومسلا بيغ هللو » : ىلاعت هلوقو ( دوه ) « هلك رمألا عجري هيلإو ضرألاو
 . ىلاعت هلوقو ( لحنلا ) « برقأ وه وأ رصبلا حملك الإ ةعاسلا رمأ امو ضرألاو
 لسرلا هللا عمجمي موي » :ىلاعت هلوقو (فهكلا) « ضرألاو تاومسلا بيغ هل»
 :ىلاعت هلوقو ( ةدئاملا ) «بويغلا مالع تنأ كنإ انل ملعال اولاق متبجأ اذام لوقيف
 : ىلاعت هلوقو « ءوسلا ىنسم امو ريبللا نم ترثكتسال بيغلا ملعأ تنك ولو »
 نم مكعم ىنإ اورظتناف هلل بيغلا اإ لقف هبر نم ةيآ هيلع لزنأ ال ول نولوقيو»
 لعأالو هللا نئازخ ىدنع مكل لوقأالو » : ىلاعت هلوقو ( سنوي ) “ نيرظتنملا
 . ( دوه ) « كلم ىنإ لوقأالو بيغلا,

 رهظيالف بيغلا ملاع » : ىلاعت هلوقكف ىلاشلا لصألا ىلإ عجرت ىنا تايآلاو
 هفلخ نمو هيدي نيب نم كلسي هنإف لوسر نم ىضترا نم الإ ادحأ هبيغ ىلع
 ادع 'ىث لك ىصحأو مهيدل امب طاحأو مهبر تالاسر اوغلبأ دق نأ معيل ًادصر
 نم ىبتحي هللا نكلو بيغلا ىلع مكعلطيل هللا ناك ام » : ىلاعت هلوقو ( نحلا )
 اهحون بيغلا ءابنأ نم كلت » : ىلاعت هلوقو ( نارمع لآ) « ءاشي نم هلسر
 : ىلاعت هلوقو ( دوه ) ةيآلا « اذه لبق نم كموقالو تنأ اهملعت تنك ام كيلإ
 مهو مه رمأ اوعمجأ ذإ مهيدل تنكامو كيلإ هيحون بيغلا ءابنأ نم ثالذ »
 .( فسوي) « نوركع

 دقو « وه الإ اهملعيال بيغلا حتافم رو و + لا ر يح هو« جا حيتاعم هذه » : هريسفت ىف ريثك نبا لاق ( ناقل ) « ريبخ ميلع هللا نإ توم ضرأ ىأب سفن ىردت امو ًادغ بسكت اذام سفن ىردتامو ماحرألا قام ملعيو بالا نرو عانا لع مدح تا نإ و. : لا ةلوقو ا و۷ا اهملعيلال بسلا 1 حتافم هدنعو » : ىلاعت هلوقكف ثلاثلا لصالا ىلإ عجرت ىلا تايآلاو
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 ةبآ نأ ملعف . ىهننا « بيغلا حيتافم : سمحللا هذه ةيمستب ةنسلا تدرو

 ضعب ركذ ًاصصخم ىلاعت هلوقک وو ماعنأا هرو ةيآل رس ناقل 007

 ملع درب هيلإ» : ىلاعت هلوقو « وه الإ اهتقول اهيلجمال » : حسيتافملا هذه

 نم تنأ يف اهسرم نايأ ةعاسلا نع كلنولئسيو» : ىلاعت هلوقو « ةعاسلا

 .العو لج هتاذب ةعاسلا لع صيصخت هيف ركذ ام كلذ لاثمأو ةيآلا « اهازكذ

 . « هملعب الإ عضتالو ىثنأ نم لمحت امو » : ىلاعت هلوقو

 توبث قانيال ةمكحو ضرغب دارفألا ضعبب ركذلا صيصخت نأ ملعت تنأو

 هلوقو « ضرألاو تاومسلا بيغ هلل » : لاق ىلاعت هنأ ىرتال وأ « رخآلا ضعبلا

 ةروس ىف ىلاعتو كرابت هلوق ىنانيال هنإف بيغلا ركذ « بيغلا ملاع » : ىلاعت
 ىف ىلاعت هلوق كلذك و « نوكرشي امع ىلاعتف ةداهشلاو بيغلا ملاع » : نونمؤملا .

 دقف « نوقفني مهنقزر امو ةولصلا نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا » نيقتملا ةفص

 موصلا هيف ركذي ملو « ةصاخ ةوكزلاو ةولصلاو بيغلاب ناميإلا رك ذلا ف صخ
 ثالثلا صيصخن نإف «نيقتملل اهنم دبال ىلا ضئارفلا نم ثاذ ريغالو جحلاالو

 رك ذلا صيصختف . ىرخآلا صوصنلا ةلالدب ًاضيأ قابلا توبث ىفانيال روكذملا
 هناحبس هصيصخت قانيال سمحللا حيتافملا ةلمج وأ ىتنأ نم لمحت ام وأ ةعاسلاب

 . اهاوس امم بيغلا ملعب ىلاعتو

 نآلو . هلوصأو بيغلا تاهمأ سمحللا هذه نألف صيصختلا ةدئاف اماو
 هذه ىف ىرجيال « لوسر نم ىضترا نم الإ » ىلاعت هلوق ىف روكذملا ءانئتسالا
 ثيحنب ماتلا نييعتلاب مالسلا مهيلع ءايبنألا نم دحأ ىلإ اهب حوي مل ىلاعت هنإف ةسمحلا

 ناقل ةروس ىن قيقحت ديزم هل ىتأيسو « نآرقلا رهاظ وه اک نيقبلا ٹروب
 . ىلاعت هللا ءاشنإ

 صيصختب تقطن اهلك ةثالثلا لوصألا ىلإ ةعجارلا تايآلا هذهف
 نم هئارفصأو هئايسأ ىلاعت هللا هملعأ ام ىوس تاذلاب ىلاعت هتاذب بيغلا مع
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 ىصحب نأ نم رثكأ اذه ىلع ةقطانلا ثيدحلا صوصن كلذكو . تابيغلا ضعب
 :تلاق ليوط ثيدح ىف اهنع یلاعت هللا ىضر ةشئاع نع ىراخبلا هاور ام اهنم

 معيال :لوقي وهو بذك دقف بيغلا ملعب مسو هيلع هللا ىلص ًادمحم نأ كثدحنم »

 ةشئاع نع ريرج نبا ىور ام اهنمو ( ديحوتلا باتك ىراخب ر « هللاالإ بيغلا

 هللا ىلع مظعأ دقف دغ ىف نوكي اع سانلا ربي هنأ معز نم » اهنع هللا ىضر

 )هللا الإ بيغلا ضرألا ىف نمو تاومسلا ىف نم ملعيال ١ : لوقي هللاو « ةيرفلا

 باتكلا نم ةيلخلا صوصنلا هذه درس دعبو . (لغلا ةروس ريرج نا ريسفت )

 ةلمج اهنم قأيسو «ةمنألا و فلسلا لاوقأو راثآألا ركذ ىلإ ةا ال ةنسلاو

 طيخا معلاب ىلاعت هصاصتخا

 هناحبس هريغ نع هعانتماو « طيحلا ىلكلا معلب ىلاعت هصاصتخا امأو
 ةنسلاو باتكلا صوصن هب تقطن دقف < ًاقلطم ةطساولاب وأ تاذلاب ىلاعتو
 . ًاضيأ

 ةقرو نم طقست امو رحبلاو ربلا ىنام معي » : : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ
 ؛ نيم باتك ىئ الإ سياي الو بطر الو ضرألا تالظ ى ةبحالو اهملعي الإ
 ف نكتف لدرخ نم ةبح لاقثم كت نإ امنإ ى هد اي : ىلاعت هلوقو ( ماعنأ )
 ( ناقل ) « ريبخ فيطل هللا نإ هللا اهب تأ ضرألا ىف وأ تاومسلا ىف وأ ةرخص
 هملع نم ءىشب نوطيح الو مهفلخ امو مهيديأ نيب ام معي » :ىلاعت لاقو
 نع ةيانك مهفلخ امو مهيديأ نيب امب ملعلاو :ىف : ىناعملا حور ىف لاق . « ءاش اع الإ
 نم یش هنك ءالوه نم دحأ ملعيال : ىنعملاو « ىلاعتو هناحبس هملع ةطاحإ
 نم كبر نع بزعيال » : لاقو . ( حور ) ملعي نأ ءاش ام الإ ىلاعت هتامواسم

 هللا نأ اوملعيل » : لاعت لاقو ( سنوي ) « ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةرذ لاقثم
 هناحبس لاقو ( قالطلا ) « الع “یش : لكب طاحأ دق هللا نأو ريدق 'ىش لك ىلع
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 هللا لاقو ( نمللا ) « ًاددع یش لك ىصحأو مهيدل امب طاحأو » : ىلاعتو
 ل ا لع ' یش لكب هللاو » : ىلاعتو هناحبس

 تا را ا ع لكلا ا معلا نأب ةقطان

 تابآلا هذه قايس هيلع ىواني اميه قلحللا نع ةعونمملا هب ةصوصخلا هللا
 . اهضعب ىف ةحارص ىلاعت هللا ريغ نع ىلعلا اذه لثم ىننو ءاهعمجأب

 «ةطساوالب بيغلا لع وه العو لج هتاذب صوصخما نأ : مالكلا لصاحو

 امو « ًاقلطم نوكي وأ ناك امم ةرذ لاقثم هنع بيغيال ىذلا ىلا طيحا ىلعلاو
 . ىلاعتو هناحبس هئاطعإب هدابع نم ءايفصألاو ءايبنألل لصاحف كلذ ىوس

 نع رابخإلا ملسو هيلع هللا ىلص انيبن نع اميف حص ىلا ثيداحألا ىف لاكشإ الف
 : هيواتف ىف ىوونلا مامإلا لاق . ءالعلا نم نوققحملا حرص كلذبو تابيغملا

 امأو « ىلاعت هللا الإ تامولعملا لكب ةطاحإ معو الالقتسا كلذ ملعيال اهانعم

 ةداعلا تا رجا لع ام اذكو تملع مهل ىلاعت هللا مالعإبف تاماركلاو تا زجعملا

 ةيثيدحلا ىواتفلا ىف ىكملا رجح نبا ةمالعلا لاقو .( ةيثيدحلا ىواتفلا ىف اذك )
 . ( ۲۲۳ - ص ) هلثمي

 رهظيالف بيغلا ملاع » : ىلاعت هلوق ريسفت ىف دوعسلاوبأ ىتفملا ةمالعلا لاقو

 ىلع بيغلا ملعب ىلاعت هدرفت ىلع راهظإلا مدع بيترتل ءافلا :« ًادحأ هبيغ ىلع

 ًافاشكنا لاحلا ةيلح هب فشكني الماك ًاعالطا هبيغ ىلع علطيالف ىأ قالطإلا

 الوسر الإ ئأ « لوسر نم. ىضترا نم الإ هقلخ نم ًادحأ نيقيلا نيعل ًابجوم مات

 ىضترا نم نايب هنع برعي امك هتلاسرب ةقلعتملا هبويغ ضعب ىلع هراهظإل هاضترا

 ىلع ةلاد ةزجعم نوكي نأب هتلاسر ىدابم نم هنوكل امإ « ًامات ًاقلعت لوسرلاب
 أ ىلا ةيعرشلا فيلاكتلا ةماعك اهماكحأو اهناكرأ نم هنوكل امإو « اهتح

 فقوتت امو « ةرخآلا ىف اهيلع ةبترتملا مهتيزجأو مهلامعأ تايفيكو « نوفلكملا اهب ٠
 ىلع اهب قلعتي الام امأو . ةلاسرلا فئاظو نم اهمايب ىتلا ةرخآلا لاوحأ نم هيلع
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 ًادحأ هيلع رهظيالف ةعاسلا مايق تقو اهتلمج نم ىلا بويغلا نم نيهجو دحأ

 , ةلاسرلا كلت اهيلع رودي ىلا ةيعيرشتلا ةمكحلاب لخم هتقو نايب نأ ىلع ًادبأ

 نم دحأ ىعديالو فشكلاب ةقلعتملا ءايلوألا تامارك ىت ىلع لدي ام هيف سيلو

 ىحولاب لصاحلا لماكلا «فشكلا نم مالسلا مهيلع لسرلا ةبترم ىف ام ءايلوألا
 . ىهتنا - حيرصلا

 _ ىدنملا ماسحلا لس  هتلاسر ىف هلقن دعب ىئاشلا نيدباعلا نا ةمالعلا لاق

 ن :قلعتلا ىلا هيلا لمي درج لاو تاس هلا نآ م هيلساع
 ًاعالطا ةلاسرلاب ةقلعتملا هبويغ ضعب ىلع هلسر علطي اغإ هنإو . تامولعملا

 هنايلوأ ضعب علطي نأ كلذ ىنانيالو . حيرصلا ىحولاب هيف كشال احضاو ًايلج
 ةبئاغلا ثداوحلا ضعب ملع ىعدا نف « ةبترلا ىف هنود ًاعالطإ كلذ ضعب ىلع

 نأل ةزئاج هاوعدو « قداص وهف تاماركلا يوذ نم فشكب وأ هلهأ نم ىحولاب

 « ةقيقح ًابيغ سيل دبعلا هيعدي ام نأ ىلع قيلطملا بيفاأ وه ىلاعت هب صتخا ام
 , ىهتنا  ىلاعت هللا نم مالعإب نوكي هنأل

 ىأ : ؛ لوسر نم ىضترا نمالإ » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىنسألا لاقو

 :لجرلا لوق سيل :دشر نا لاقو .( كرادم ) بيغلا ضعب ملعل هاضنرا دق الوسر

 ‹ هوجولا عيمج ىف أدغ مدقي نالف لوقك « باسحلا ملعب ًادغ فسكت سمشلا

 لالضالف باسحلاب كردي هنأل < بيغلا لع نم تسيل فوسكلا ىوعد نأل

 هب مم اذإ لهادللا نألو ىعيال امم هنأل « هب لاغتشالا هركي نكل رمكالو هيف
 نبا لئاسر ىف اذك) یہتنا هيلع بداويو هلعاف رجاریف «بيعلا ىلع نم هنأ نظ
 . ( "لاو : ۲ نيدباع

 قحاولو ىدابم بيغلل نإ : هاقرملا ىن هللا همحر ىراذلا ىلع ةمالعلا لاقو
 هللا رهطأ ام وهف قحاوللا امأو « لسرم ىب الو برقم كلم اهيلع علطبال هيدابف
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 راصو قلطملا بيغلا نع كلذ جرحخبو « هملع ةحوا نم هبابحا ضعب ىلع ىلاعت

Eايئاقإ » 

 الإ اقول اهيلجيال ١ : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىربطلا ريرج نبا مامإلا لاقو

 بيجي نأب راسو هيلع هللا ىلص ًادمحم هيبن ىلاعتو هناحبس هللا نم رمأ هنإ : وه
 ا ملعب ىذلا هللا الإ اهمايق تقو ملعيال هنأب ٠ ةعاسلا نع هيلئاس

 . ( 88 : 4 ريرج نبا ىف اذك ) هركذ لج هريغ اهملعيالو اهتقول رهظبال
 كلثس » : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ريثك سا نيدلا داع ظدفاحلا مامإلا لاقو

 تاولص هلوسرل ًاربخم ىلاعت لوقي :« هللا دنع اهملع امنإ | لق ةعاسلا نع سانلا

 هدشرأو « كلذ نع سانلا هلأس نإو «ةعاسلاب هل ملعال هنإ : هيلع همالسو هللا

 500 ىهو فارعالا ةروس ىف لاق اك لجو زع هللا ىلإ اهملع در نأ

 . ( ريرج نبا ريسفت ) اهميقي ىذلا ىلإ اهملع در ى لالا رمتساف ةيندم
dd 

 حرص دقو « ًانايحأ ىلاعت هللا مهملعأ ام الإ ءايشألا نم تابيغملا اوملعي مل ءايبنألا

 ةض راعمل «بيغلا ملعب ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ دقتعا نم ريفكتب ةيفنحلا انئالع

 ةرماسملا ىف اذك « هللا الإ بغلا ضرألاو تاومسلا ى نم ملعيال لق » :ىلاعت هلوق

 . (159 - ص افش حرش ) ماهلا نبال

 :« ءاشي نم هلسر نم ىبح هللا نكلو » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىوعبلا لاقو

 نكل : ةبآلا هذه ريسفت ف ىواضيبلا لاقو ا بيغلا لع ضعب ىلع هعلطيف

 ف لاقو . تابيغملا ضعب هربخيو هيلإ ىحويف ءاشي . نس اشر ىتحي هللا

 هلوسرو ىلاعت هللا ملع ةبوست دقتعا نمو : ىراقلا ىلعالل ريبكلا تاعوضوملا

 نا جستنيو : ةلئسملا هذه ىلع ليوط مالك ىف ةضورلا ىف لاقو . ًاعاجإ رفكب

 مهنم ريثكل عقو اك اياضق وأ ةيضق ىف بيغلا اوملعي نأ زو صاوملااذ اذه

 لئاسر ىف اذك) بيغ بيغلا حيتافم معو عيمتلا لع وه اإ صخخا ىذلاو « ربتشاو
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 بابا اذه ىن ءالعلا تاحي رصت نم ةليمج ةلمج هذهف . ( ٠٠١ : ۲ نيدباع نبا

 . دوصقملا وه ايف ةيفاك

 اك وأ ًافيك ىلاعت هلل ىواسملا ملعلا وه مهلك قلحلا نع عونمملا

 ىلاعتو هناحبس هلل ىواسملا ملعلا وه مهلك قلخللا نع عونمملا نأ ىنعأ

 داب هيت ٠ لدو يبه السا وا كره تحل( دالا ءا وأ انيك
 هنع بزعيال ثيحب نوكي امو ناك ام عیمجب ًاطیع هنوك مكلاب و « ىلاعتو
 ًانئاك قلحللا نم دحأل هدجم لج هلل ىواسملا معلا اذه لثم ىعدا نف . ةرذ لاقثم

 ةصوصخلا ةفصلا ىف ًاكيرش هللا عم هلعحللو نآرقلا ةضراعا ءرفك دقف « ناك نم

 لقنلاب لسرلا نم دحأل هنم تبث اف « المع زئاج وهف الذ نود ام امأو . ىلاعت هلل

 انتكس ةنسلاو باتكلا هنع تكس امو « نيعلاو سأرلا ىلع هانملس حيحصلا

 كلسملاو ميقتسملا طارصلا وه اذه . هانيفن هللا ريغ نع ةنسلاو باتكلا هافن امو « هنع

 نم دحأ ىلع بيغلا ملاع قالطإ زوجمالو < ًاعاجإ اهفلخو ةمألا فلسل ميوقلا

 . مهدحأ ىلع لهجا ظفل قالطإ اذك و «لسرلا

 هتيمستو « رمأ دابعلا ضعبل تابيغملا ضعب لوضخ نأ كيلع ىنال مث
 ىناثلاو ء« رم اك تباث زئاج لوألاف « رخآ رمأ « بيغلا ملع » كلذ لجأل

 تابيغملا ضعب نوملعي نيذلا ءايلوألاو لسرلا نأ : هلصاحو . الصأ زوحيال
 هنأب لوقلاو « بيغلا ملاع مهدحأ ةيمست زوجيال ىلاعتو هناحبس هللا مالعإب
 ىلاعت هللا مالعإ دعب مهدنع مولعملا نأ ةقيقحلا نأل الوأ كلذو . بيغلا ملعب

 هنوك لس ول هنأ : ًايناثو . قولغلا نم مه ريغ ىلإ ًايفاضإ لب « ًايقيقح أبيغ قبب م
 هيلع هقتشم قالطإ زوجيال كلذ عمو « ةقيقحلا بسحب ةفص دحأل تبثي اب رف ًابيغ
 عمو ضعبل مهضعب نم ةعياش قئالخلا ىف ةيبرتلا نأ ىرت الأ . ةيعرش ةمكحل
 . ىلاعتو هناحبس هتاذ ىوس ةيبرتلا ىلوتي نم ىلع « برلا » قالطإ زوحجيال كلذ

 نأ زوجمال هيتؤي ىذلا مث « ءاشي نم هكلم یوی ىلاعتو هناحبس هللا كلذكو
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 : ملم ةياور ىف اك كلذو « كرشلا ناظم نم ظافلألل ًابيذهت كلملا كلاب ىمسب

 ايب هديس كولملا وأ ىدبع ايب ىداني نأ ىلوملا ىىن مالسلاو ةولصلا هيلع هنأ و
 لاو هناحبس هللا نيب ةكر تشم امنا ىلا ةيخآلا ءامسألا نم كلذ ريغ ىلإ « لر

 ىلاعت هللا ريغ ىلع هقتشم قالطإ زوجمال نكلو < ًايظفل اك ارتشا ولو هدابع نيبو

 اهيناعم ىلإ رظنلا ثيح نم اهإف « اهاثمأو مويقلاو قازرلاو سودقلاو نمحرلاك

 ىلاعت هتاذب اهصخ عرشلا نكلو « دبعلا ىلع اهقالطإ زوجي نأ ىضتقب ةماعلا

 هركذ اذك . ةمألا نع كرشلا عئارذل ًادسو هنأشل ميزات «هريغ ىلع اهقالطإ جي مو

 . ىلاعملا حود ف ىسولالا

 زوال « لسرلل اهملع تبثي مل ىلا رومألاو « سمحللا حيتافملا » اذكو

 هللا تاولص مهقح ىف بدأ ءوس هتعانشب هنإف مهقح ىف اهنع لهما ظفل قالطإ

 ( 1459 : ۱ ) هئافش ىف ضايع ىضاقلا هب حرص اك . نيعمجأ مهيلع همالسو

 : لوقيالو ملع الو ملعيال نأ زوجي له : لاق معلا ىلع ملكت اذإو » : لاق ثيح

 . ( هتعانشو ظفللا حبقل لهجي

 عب عنمو بيغلا ضعب ملع هلسر حنم ىلاعتو هناحبس هللا نأ لصاحلاو

 ظافلألا بيذبت تعار كلذك قئاقهلا بناج تعار انك ءارغلا ةعيرشلاو . رخآ

 زوجي ملف . هلسر قح ىف وأ ىلاعتو هناحبس هللا قح ىف بدألا ءوس نع ًازارتحا

 عرشلا ىف تبشي مل هنأب ربعي لب مالسلا مهيلع ءايبنألا نأشى لهما ظفل قالطإ

 ( . نالف شب مهعالطاو مهملع

 نم نأ وهو : ليصفت هيفق ىلاعت هللا ريغل بيغلا لع تبثأ نم ريفكت امأو

 ًايلك ًاطيحم الع وأ « ةطساوالب بيغلا اع ىلاعتو هناحبس هللا ريغ دحأل ىعدا

 لج قحا ايواسم الع « ةرذ لاقثم هنع بزعيال ثيحب « نوكي امو ناک ام عيمج

 هكارشإل ًاعاجإ رفاك وهف « اليوأت همالك لمتحي ملو « مكلا وأ فيكلا ىف هدج
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 بيغلاب ىلاعت هصاصتخا ىلع ةلادلا .

 عدتبم وهف « بيغلا ملعي هنإ » : لاق وأ « بيغلا ماع » كلذ لجأل هامشو « هدابع
 لوقي امك ةيمستلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا قح ىف بدألا ءاسأ هنأل « مآ
 قئالحلا ضعب ىمسي امك وأ « ىبر » : هديسل كولمملا وأ « ىدبع » : هكولممل ديسلا

 : ١ ىلاعت هتاذب تصتخا ىلا ءامسألا نم كلذ لاثمأو « ًاقازر » : وأ « اناحر

 محرلاو فوءرلا لثم ىلاعت هللا ريغ ىلع اهقالطإب عرشلا دري حلو « هناحبسو

 موجنلا : لاق نم ىف ىكلاملا جاحلا ريمأ نبال ةيثيدحلا ىواتفلا ىف اك اذهو . اهلاثمأو

 لوقلا نم ةعدب هنإ : هقلخ ىف رمألا ىرحي ىلاعت هللا لعفب نكل اذك ىلع لدت

 نظ هب عم اذإ لهاتللا نأ دشر نبا نع رم ام هلثمو . رفكيالو بداويف «هنع ىبنم
 نيدباع نبا لئاسر ى اذك) هيلع بدؤيو « هلعاف رجزيف بيغلا لع نم هنأ

 * :  ۵نم ىلع ريفكتلا مكح نم مهريغو ةيفنحلا ءبتك ىف عقو اه.(

 ةيناثلا ال ىلوألا ةروصلا ىلع لومحم وهف دحأل بيغلا تبثأ .

 كل حضتا دقف : « ىدنملا ماسحلا لس » هتلاسر ىف ىئاشلا ةمالعلا لاق

 ةرامإ وأ ةمارك وأ ةزجعمب ةيبيغلا رومألا ضعب ىلع عالطالا زاوج نم هانررق ام

 وأ « الالقتسا هسفن نم كلذ ىعداول امأ . ىلاعت هللا ريدقتب ةيداع ةمالعو

 ريثأت ىلإ دانتسالا قيرطب وأ بيغلا مهملع ًاعاز كلذب هل نحللا رابخإ قيرطب
 ءايشألا لعأ :لاق ول هنأ : ةيزانربلا ىف ام دارم وهو . ىهتنا - رفاك وهف بكاوكلا
 عطاوقب مالعإلا » ىف لاقو . رفكي هسفنل بيغلا ٍلع ىعدا نمو < رفكي ةقورسملا

 برض ىلع أرق ولو :  ةيفنحلا ةمئألأ نع القان ىأ  مهنع ىعفارلا لاق : « مالسإلا
8 | E "5-2 5 هلا وأ فدلا ارفلتخاو . رفك وهف < معن : لاقف ؟ بيغلا ملعتأ هل ليق وأ بيضقلا و هلا ش 

 ىعفارلا مالك ىبتنا ؟ رفكي له عجرف قعقعلا حاصف رفسل جرخ نم ف .
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 راجي و (هلوق ىلإ) « ةثالثلا لئاسملا ىف رفكيال هنأ باوصلا : تلق : ةضورلا ىف داز

 ىف بیا لعب هنركب هقدصل هبيذكت نمضتيالو صنا ايال كاذ هلوق نإ
 7 N : ركاب اصاخ سيل اذهو . ةن

 « نيقيدصلا نم مهريغل هدوجو نكمي لب لس . - 2

 6 رهتشاو مهنم ريثكل عقو اک اياضق وأ ةئيضق ین بیغلا اوملعي نأ زوجي ضاوحلااف

 : ىلاعت هلوقب اهيلإ راشملا بيغلا حسيتافم ٍلعو عيمحبا ملع وه امنإ هب صتخا ىذلاو
 0 . ةيآلا « ثيغلا لزنيو ةعاسلا لع هدنع هللا نإ و

 . رفكيال اياضق وأ ةيضق ىل بيغلا لع ىعدا نم نأ ريرقتلا اذه نم جتنيو
 ام لحم وهو « رفك اياضقلا رئاس ىن هملع ىعدا نمو « ةضورلا ق ام لحم وهو

 . ًاعاجإ رفكي هلوسرو ىلاعت هللا ٍلع ةيوست دقتعا

 ىضتقتال ةيعاجإ تناك ةلئسملا نأ عم ماقملا اذه ىف مالكلا تبنطأ امنإو

 بابلا اذه ىف طيرفتلاو طارفإلا نم اندالب ىف عقو امل 5 حيضوتو ليصفت ديزم

 هنأب « بيغلا ملاعب هومحو بيغلا لع لسو هيلع هللا ىلص انيبنل اوعدا مهضعبف
 . قالطإلا ىلع مه ريفكتل ءاملعلا ضعب ىدصتو « بيغلا ملعب

 لع ىعدا نم نأب : روكذملا ليصفتلا وه هنع ديحت ال ىذلا قيقحلا قحلاو

 هللا لع ىواسي ثيحب.« نوكيو ناك ام عيمجلا اطيح ًايلك الع وأ ةطساوالب بيغلا ٠

 ىلص لوسرلل بيغلا ملع اوتبثأ نيذلا نكلو « بيرالب رفاك وهف هنأش العو لج

 هنوك اوعدي مل مث « ىلاعتو هناحبس هللا مالعإو ىحولا ةطساوب لسو هيلع هللا
 زوجيالف تابيغملا ضعبل لب « بيغلا حيتافمو « نوكي امو ناك ام عيمجلا اطيح

 . الاعتو هناحبس هللا تح ىف بدألا اوعاسأو مهتيمست ىف اوعدتبا دق ىلب « مه ريفكت
 ًاتباث ملسو هيلع هللا لص ىنلل اهملع اوعدا ىلا تابيغملا كلت لع ناك اذإ اذهو

 |وعمج داقف نفلا لهأ دنع ربتعملا حبصلا لقنلاب ًاتباث نكت مل نإو « حيحصلا لقتلا
 لوقتلا مثلو ٠ بيغلا ملاع سو هيلع هللا ىلص هتيمست ىف عادتبالا مثإ : نيمثإ نيب



 تع

 نم ٠ : مالسلاو ةولصلا هيلع لاق دقو < لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع
 زوال نومنآ نوملسم كلذ عم مهو «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم ىلع بذك
 ىل لسو هيلع هللا لص هللا لوسرل بيغلا ملعب نيلئاقلا ةعدتبملا رثكأو . مه ريفكت
 , مهريفكت زوجي الف ( ) داقتعالا اذه ىلع مهلك ملعلا ىلإ مهنم نومتنملا اندالب
 ناك ام عيمجل ملسو هيلع هللا ىلص هملع ةطاحإب اوخرص دق مهنم ةلهحلا ضعب ! معن

 مهمالك نكي مل نإ ‹ مهرفك ىف كش الف سمحلا حيتافملاب ىتح نوكي امو
 ظ . ليوأتلل المت

 مهمالك شتفي مل ام مهيف ريفكتلا مكحب رداسيال نأ بجاولاف ةلمسمبابو
 . هيف رساجتال لحال بعص رمأ ملم ىلع رفكلا مكح نإف « مهمارم حقنيو

 نم لجرلا جرخ ال : انباحصأ نع ىواحطلا ىور : نيلوصفلا عماج ىف
 كشي امو اہ مكحي ةدر هنأ نقيت ام مث «هيف هلخدأ ام دوحج الإ ناميإلا
 مالسإلا نأ عم كشلاب لوز. ال تباثلا مالسإلا ذإ < اهب مكحي ال ةدر هنأ
 مالسإلا لهأ ىف ردابي ال نأ اذه هيلإ عفر اذإ ملاعلل ىغبنيو . ولعي
 : ىرغصلا ىواتفلا ىو . ىهتنا  هركملا مالسإ ةحصب ىضقي هنأ عم
 .ىهتا - « رفكيال هنأ ةياور تدجو-ىم أرفاك ملسملا لعجأ الف مظع “ىش رفكلا »
 دحاو هجوو ريفكتلا بجوت هوجو ةلأسملا ىن ناك اذإ ١ اهريغو ةصالعللا قو '
 . ملسملاب نظلل ًانيسحت ريفكتلا عنمي ىذلا هجولا ىلإ ليم نأ ىتفملا ىلعف ريفكتلا عنمب
 رفكيال : ةيناخراتتلا فو . رفكلا بجوم ةدارإب حرص اذإ الإ : ةيزازبلا ىف داز
 لاتحالا عمو ةيانحلا ىف ةيابن ىدتستف ةبوقعلا ىف ةياهن رفكلا نأل . لمتحاب
 . (515: ۲ لئاسرلا ةعومجم ىف نيدباع نبال ماسحلا لس ىف اذك) . ىهتنلا - يان ال

 ال: 0 18 - ص ةيكملا ةلودلا ٠ ىف ناخ اضر دمحأ مهسيئر لاق دقف ( 00١0
 هنأ ىعدنال انأل : (75 - ص ) هيف ًاضيأو . ضعبلا الإ ًاضيأ ىلاعت هللا ءاطعب تبثن
 لاحم هنإف « ىلاعتو هناحبس هللا تامولعم عيمجي طاحأ دق ملسو هيلع هللا ىلص
 . ( فلؤملا )  ىهتنا قولخملا
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 : ةدراولا تابمبشلا ةحازإ

 بيغلا معي ملسو هيلع هللا ىلص انيبن نأ ىلع ةيلاغلا ةلهملبا ضعب لدتسا
 كملعو ٠ : ىلاعت هلوقب ةرذ لاقثم هنع بزعي ال ثيحب « نوكي وأ ناك ام هلك
 ىضتقي ةماع « ام » ةظفل نأ هنم اعز « اهيظع كيلع هللا لضف ناكو ملعت نكت ملام
 هلوق ىري الوأ« نآرقلا ٌبيلاسأ هنم لهج وهو . نوكي امو ناك ام عيمج لوم

 « نوملعت اونوكت ملام مكملعيو » : ىلاعت هلوقو ٠ ملعي ملام ناسنإلا ملع ٠ : ىلاعت

 معز امك ناك نإ اهنإف ؟ « مک ءابآ الو متنأ اوملعت مل ام متملعو » : ىلاعت هلوقو
 وهو « نوكي امو ناك ام عيمجلب اطيح هملع ناسنإ لك نوكي نأ مزل لهاملا كلذ
 ظ . ميلس عبط لك هجمي ىرت اك

 .هلوقو « “ىش لكل ًانايبت باتكلا كيلع انلزنو » : ىلاعت هلوقب ًاضيأ لدتساو
 ىذلا قيدصت نكلو » : ىلاعت هلوقو « ىش نم باتكلا ىف انطرف ام » : ىلاعت
 تارواحملا نمو لب ن رةلا بيلاسأ نم لهج ًاضيأ وهو . « ىش لك ليصفتو هيدي
 ] ظ . ناكم لك ىف ةجنارلا ,

 دبع ناكفأ « یش لك نم تيتوأو » ابس ةكلم ىف ىلاعت هلوق ىرت الوأ

 ءايشألا عيمجو « ضرألا تارشح عيمجو « ربلاو رحبلا باود عيمج سيقلب
 ؟ كلذ لاثمأو نوفلتلاو ويدارلاو روبابلاو ةيناخدلا بكارملا نم اهدعب تنوكت ىلا.
 اليصبفتو نسحأ ىذلا ىلع اما باتكلا ىسوم انيثآ دقلو » : ىلاعت هلوق هلثمو
 . مزلتسي هنإف « یش لكل اليصفتو ةظعوم “یش لك نم حاولألا ىف هل انبتكو “یش لكل
 نوكي امو ناك ام عيمج للعب ًاضيأ مالسلا هيلع یسوم نوكي نأ كلذ معز ىلع
 ىش لك دارملا نأ رهظف . ًاحضاو ادر هدرت مالسلا هيلع رضخ عم هتعقاو نأ عم
 . « هنأش بسانيو هتفرعم بحي “یش لكل ًانایبت لزت مظعلا نآرقلا كلذكف « اهبساني
 . اذك تومتو اذك ضوعبلا نمو اذك بابذلا نم دلوتت اذك موي ىف نأب ال
 ‹ یش لك نايبب لزن نآرقلا نأ هانعم ناكف اهلك ءايشألا موحع انملس ول هنأ ىلع
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 نم لك معي لب ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا ىبنلاب معلا اذه صنخ ال ذئنيحو
 | . یر اک وهو « كلذ ريغ وأ ناك تموم هملعو نآرقلا أرق

 ىلإ عفر ىلاعت هللا نإ » بهاوملا ىف ىنالطسقلا هركذ اب مهضعب كسمتو

 ىضر رمح نبا نع هاور « ةمايقلا موي ىلإ اهيف نئاك وه ام ىلإو اهيلإ رظنأ انأف ايندلا
 هللا ىلص ىبنلا ايؤر ىف هنع هللا ىضر لبج نب ذاعمنع ةوكشملا ىف امبو « هنع هللا
 دمحماي : لاقف ةروص نسحأ ىف ىلاعتو كرابت ىبرب انأ اذإف د : هيف لاق ملسو هيلع
 . ثالث اهاق . ىردأ ال : تلق ؟ ىلعألا اللا مصتخت ييف : لاق « بر.كيبل : تلق
 یل ىلجتف ىيدث نيب هلمانأ درب تدجو ىتح ىفتك نيب هفك عضو هتيأرف : لاق
 ألما مصتخت امف : لاق بر كيبل : تلق « دمحم اي : لاقف « تفرعو 'ىش لك

 ( دجاسملا بادآ ةوكشم ) ثيدحلا « تارافكلا ىف تلق ؟ ىلعألا

 صوصن ةضراعم ىن ايس الو اهلثمب جتحيال ةفيعض تاياور اهنإ : الوأ تلق
 نع ىورملا لوألا ثيدحلا ىف لالا زنك ىن لاق دقف « حاحصلا ثيداحألاو نآرقلا
 ‹ ىناثلا ثيدحلا فعض قييبلا كلذك و « فيعض هدنس نإ : ا,هنع هللا ىضر رمع نبا

 ميلست دعب ًايناثو . رظن هتوسث قو « فاعض اهلك قرط نم ىور دق ؛ كانو
 ظ . باثكلا ناضراعيال داحآلا رابخأ نم اهف : ةحصلا

 قئالحللا عيمجال ماقملا كلذل ةبسانم ءايشألا ىه ءىش لكب دارملا نإ : اثلاثو
 مصتخم امف ناك مالكلا نإف « ةبرلا ثيدح هل دهشي اك ذاش اهنع ذشتال ثيحب
 هفك عضو دعب مث « ىردأ ال » : مالسلا هيلع هلوق ناك هنو لعألا لاهيا
 . تارافكلا ی مهماصخ نأ فرع ىتح كلذ نم 'ىث لک هل ىلج ىلاعت

 هتطاحإ دحأ دنع اهلك ءايشألا ىلجت مزلتسي ال : لكلا ميلست دعب ًاعبارو
 هانعم لجتلا نإف . اهرهاوظ وأ ءايشألا نطاوب .ف امب هملعو « اهضيضقو اهضفب
 دلبلاو ىلبج وأ ةرانم ىلإ دعص اذإ « اهماَتب ةريبك ةدلب دحأل رهظي ابرف روهظلا
 هنكلو « اهماّيب ةدابلا تيأر : لوقي نأ هل زوجيو < هنم نيع ىآ رع نوكي هعيمج
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 .ضرألا تاقبطو تويبلا نطاوب ىف ام امس الو ءابيف ام عيمجم الع هتطاحإ مزاتسي ال

 هئاقب كلذ مزلتسيالف « ىلجتلا نيح ىن عيمجلاب هتطاحإ مس ول : ًاسماخو

 هيلع هللا ىلص نكي مل ءايشأب ثيدحلا تاياورو صوصنلا رتاوت دقو فيك . ًادبأ

 : ىلاعتو كرابت هلوق ىلإ رظنا . ًاضيأ رشحلا قو لب هتافو ىلإ اهيلع ًاعلطم لسو

 عيمج جرخ فيك ةيآلا « انل ملغال اولاق متبجأ اذام لوقيف لسرلا هللا عمجي موي . ١

 لاعأ ليصافت ىلع مهعالطا مدعب رشحلا ىف نيعمجأ مهيلع هللا تاولص لسرلا

 ىردحتا ديعس ىبأو هنع هللا ىضر دعس نب لهس نع ىراخبلا ىور دقو < مهمآ

 ثدحب ناك هنأ » ةريره ىبأل ظفللاو ةددعتم ديناسأب مهنع هللا ىضر ةريره ىبأو

 ىناحصأ نم طهر ةمايقلا موي ىلع دري : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 اوثدحأ اب كل ملع ال كنإ : لوقيف ىباحصأ بر اي : لوقأف ضوحلا نع نوئاجيف
 . ( 994 : ۲ ضوحلا باتك ىراخبلا ىف اذك )ر ثيدحلا « كدعب

 نأ ديري ناك هنأ » بازحألا ةوزغ ىف لسو هيلع هللا لص هنع ىور دقو

 بهذي نم ةرم دعب ةرم ىداني لعجف ةرطمم ةدراب ةليل ىف بازحألا رابخأ ملعي

 ءاجو بهذف هنع هللا .ىضر ةفيذح ىمس ىح ؟ اوعنص اذام ىل ربخيف بازحألا ىلإ

 ثعبي ناك مالسلاو .ةولصلا هيلع هنأ » هريغو ىراخبلا ىور كلذكو « مه ربح

 نع ربخللا رهتشا ال » ةيبيدح ةوزغ ىف كلذكو « رافكلا لاوحأ معيل سيساوج '

 نم ةعيبلا ذخأو ‹ كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع هءاسأ هنع هللا ىضر ناْنع لتق

 35 ظ . « ىح هنأ رهظ مث توملا ىلع نينمؤملا

 علطي ملو « كفإلا ةعقاو ىن مهو مغ ىف مالسلاو ةولصلا هيلع ثبل دقو

 مالسلاو ةولصلا هيلع ناكو « ةءاربلا لوزنو ىحولا ئم دعب الإ لاحلا ةقيقح ىلع

 تنعت امل كلذك و « ىحولا لزن ىح فهكلا باعحصأ نع شيرق هلأس امل قلق ىف

 هدنع ىلاعت هللا هفشك ىتح قلق سدقملا تيب لاوحأ نع لاوسلا ىف شيرقلا

 ةجاحالو « تاياورلا حاحص ىف ةدراولا ةريثكلا ثداوحلا نم كلذ لاثمأو « ةزجعم
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اك ام عيمج ىملعي ملسو هيلع هللا ىلص ناك ولف . اهباعيتسا ىلإ
 ثيحب نوكي امو ن

 عئاقولا هذه تعقو فيك <« ءامملا فالو ضرألا ىن ةرذ لاقثم هنع بز ال

 ؟ ءايشأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلض.هعالطإ مدعب تحرص ىلا

 نم ةرشع ةصق ى ردب ةوزغ نم ( 058 : ۲ ) ىراخبلا حيحص ىو

 مييلع رمأو ًانيع مهعب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك » : ةباحصلا

 سحأ الف مهب طيحأ مهنأ قفتاو « هنع هللا ىضر ىراصنألا تباث نب مصاع

 ناكول « هيف لمأتلاب كيلعف . « كليبن انع ربخأ مهللأ : لاق توملا تباث نب مصاع
 ىلإ مصاع جاتحا امل ًاقلطم بيغلا ملعي مالسلاو ةولصلا هيلع هنأ ةباحصلا دنع

 ..ءاعدلا اذه لثم ٠

 خياشملا نم نيبئاغلاب ةثاغتسالا نأ ليلد ًاضيأ هيفو : تلق : ةدئاف 0.
 ‹ قئاضملاو دئادشلا دنع ولو « مهننسو ةباحصلا تاداع نم نكت مل ءايبنألاو

 .هيفو « هب ًاثیغتسم « هللا ین اي « هللا لوسر اي : مصاع لاقل مهتتس نم ناك ول هنإف
 . ًانيدو انديد تاومألاب ةثاغتسالا اولعج نيذلا اننامز ةلهحلا ةرجزم

 امأ « ةكسم اهنم مهل سيل ءالؤه هب كسمم ىلا تاياورلا نأ : لصاحلاو
 نوكيامو ناك ام عيمجب ملسو هيلع هللا ىلص هملع ةطاحإ ىلع لدتال اهنألف الوأ

 تارواحملا ىلع وهف « 'ئش.لك » : ةظفل هيف درو امو « ذاش اهنع ذشيال ثيحب
 اهضقب ءايشألا عيمج ال « ماقملا كلذ بسانيام لكل ةيواح ةنسلألا ىلع ةرئاسلا

 فعض عم داحآ رابخأ اهلك ىهف ةلالدلا ماست دعبف ًايناث امأو , اهضيضقو
 حاحصلاو نآرقلا صوصن ةضراعم ىف اهب جاجتحالا حصب يكف « اهديناسأ
 الإ ابنم جتحيال ثيح دئاقعلاب قلعتي ایف ایس الو ‹ ثيدحلا تاياور نم حارصلا

 «اذه ؟ ةلالدلاو توبثلا ىعطقب .

 ةروس رخآ ق هتلمكت قأيسو

 . القتسم هرشن نم هب قحليلف

 . قيقح هب وهو قيفوتلاو ةيادهلا ىلو هللاو
 ىلاعت هللا ءاش نإ بيغلا حيتافم ثحب نم ناقل
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 «نوملسم مهف انتاياب نمي نم الإ  هلوق ىلإ - ىنوملا عمست ال كنإ »

 ۰ قوملا عام ىف مالكلا

 ءالثوه كلذكف « مهعفني ًائيش مهعمست ال یا : ( ۳۷٤ : ۳) ريثك نبا لاق

 وه نم كل بيجتسي امثإ  هلوق ىلإ  رفكلا رقو مهناذآ قو ةواشغ مهبولق ىلع

 ءاج الو هلل عضاحللا ةريصبلاو « بلقلا ىف عفانلا رصبلاو عمسلا ؛ ريصب عيمس

 نأ ملعف . ىناعملا حور ىن هلثمو . ىهتنا  مالسلا مهيلع لسرلا ةنسلأ ىلع هنع

 فيك « عامسلا قلطم ال  لوبق عامس  ىنعأ - عفانلا عامسلا : ةيالا ىف عامسلاب دارملا

 مهف انتاياب نمؤي' نم الإ عمست نإ » : ىلاعت هلوق ةيالا ةمتاخ ىن هب خرصو

 لالدتساالف ذئنيحو . لوبق عام عامسلا نم دارملا نأ ق حيرص هنإف « نوملسم

 ةباحصلا نرق ىف هيف فلتخا رمأ وهو ر ىتوملا نع عامسلا ىنني نمل ةببآلا ق
 عامسلا ىنن اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ىلإ بسن اك « نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر

 انخيش لاقو . ىزاغملا ىف ىراخبلا دنع ردب بيلق ثيدح ليوأتو ( ىتوملا نع

 ( : اظن نآرقلا تالكشم ىف خياشملا رونأ

 بتكلا ىف راثآلا انل هيف حص دق ةبطاق قلدللا مالك ىتوم عامس

 بدألل نوعنصي الو نوعمسي ال مهعافتنا ىنن ىف ىلا ةيآو

 بطع نم ناهذألا ىف ررقت اك مهدنع فورعملاب رمألا حضوف

 ىف نم عمسمب تنأ امو » : ىلاعت هلوقب دارملا نإ : رطاف ةروس ىف ركذو

 نيقفوملا مالعإ ىف نابح نبا ثيدح هديؤيو « حاورألا ال داسجألا مه «روبقلا

 . مورلا ةروس ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ىفوتسم هشحب یتأیسو ءربقلا باذع نم

 اننا ان ان
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 ساشلا نأ مهملكت ضرألا نم ةباد مه انجرخأ مييلع لوقلا عقو اذإو ١
 « نوونقوي ال انتايآب اوناك (

 ةمايقلا دنع اهجورخو ضرألا ةباد
 هللا رماوأ مهكرتو سانلا داسف دنع نامزلا رخ ىن جرخت ةبادلا» ذه

 نم : ليقو ةكم نم : ليق ضرألا نم ةباد هل هللا جرخي « قحلا نيدلا مهليدبتو

 نب ا ىضر ىرافغلا ديسأ نب ةفيذح نع هدنسم ى دمحأ ىور . اهريغ
 .: لاقف ةعاسلا ركاذتن نحو ةفرغ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع فرشأ »

 . ناخدلاو « اهيرغم نم سمشلا عولط : تايآ رشع اورت ىح ةعاسلا موقت ال

 + مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع جورخخو 4 جوجأمو جوجأب جورخو ‹ ةبادلاو
 فسخو « قرشملاب فسخو « برغملاب فسخ : فوسخ ةثالثو « لاجدلاو

 ثيح مهعم تيبت سانلا رشح وأ قوست ندع رعق نم جرخت رانو 2 برعلا ار زج
 « قرط نم ننسلا لهأو ملسم هاور اذكهو . « اولاق ثيح مهعم ليقتو « اوتاب
 . ( ًاصخلم ريثك نبا ريسفت ) حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو

 ةريثك اب قلعتي امو اهجورخ ةيفيكو ةبادلا هذه ةيفيك ىف لاوقألاو
 ريشب ىنعملا اذهو « ةقلحللا ةبيرغ ةباد نوكت اهنأ اهتعومجم نم لصحتي ةبرطضم
 سانلا ملكت ةبيجع ةباد جورخ سفنب ناميإلاف . ًاضيأ « ةباد.» نيونت هيلإ
 . ًاريسي ايش الإ اهنم تبث ل اهنإف اهتيفيك ىف ضوحلا ىلإ ةجاح الو « ضرف

 « نولعفت امب ريبخ هنإ ىش لك نقتأ ىلا هللا عنص»

 ظ ؟ ال مأ ىلاعت هئامسأ نم عناصلا ظفل له

 روكذملا زاومللا ىلع مهضعب لدتساو « فاك لعفلا دورو نأ یر, نم بهذم ىلع ىبنم وهو لجو زع هللا ىلع عناصلا قالطإ ىلع ةيآلاب مهضعب لدتا
 طرشلا نأب بقعتو « هتعنصو < عئاص لك عناص هللا نإ و : حيحصلا رباب
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 انو.« نوع رازقا نحت مآ هنوعرزت متا آ هرمك ةنليالا ةهجس ىلع دولولا نوكي ال نا

 ىلع لديالف ةفاضإلاب ربحللا ىن ام ًاضيأو « ًاضيأ ليبقلا اذه نم ثيدحلا اذه ىف
 «ىوجن لك بحاص اي» : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نأ ئرت الأ ءاهنع ىلاحللا زاوج

 نم ديق ريغ نم بحاصلا نأ هنم اوذخأي مل « رفسلا ف بحاصلا تنأ » وأ

 ىلاعت هئامسأ نم ديق ريغ نم عئاصلا نأ هنم ذخؤيال « انهه اذكف ىلاعت هئامسأ
 .ءاش ام عناص هللا نإف ءاغدلا ىف مزعيل » ملسم ربخب لالدتسالا اذه وحنو . هلمأتف

 حص امب لالدتسالا ىلوألاو . ديقملا وأ فاضملا ليبق نم هيف ام نإف « هل هركمال
 «عناصو مكل حتاف ىلاعت هللا نإف ىلاعت هللا اوقتا » : مكاحلاو ىناربطلا ثيدح ىف

 « هانعم ريغيال ركنملا ف رعت نأل « ءاهقفلا دنع ركنملاو فرعملا نيب قرفالو

 . (ًاصخلم ىناعملا حور ) ربكألا هللا : مارحإلا ةريبكت ىف نوزوجي اذلو

 ديقب ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ةملك قالطإ نأ اذه نم صخلتو : تلق
 ىلاعتو هناحبس همسا هنم قتشي نأ زوحيال لغفلا ةروصب وأ اهريغو ةفاضإلا

 . ةفاضإلاو ديقلا نع ًايلاخ قتشملا ذه قالطإ عرشلا ىف تبثي لام

 « ىش لك هلو اهمرح ىذلا ةدلبلا هذه بر دبعأ نأ ترمأ امنإ »

 هلل ايش رداقلا دبع خيش اي :ضعبلا لوق ىف مالكلا

 هنأل « هلل ىش » : ةفوصتملا ةلهج هلوقي ام زاوحخب سانلا ضعب لدتسا
 0 ةدارج نم ريخ ةرم وحن ‹ لجو زع هلل ىش لك : ىنعم ىف
 لهأ نم رباكألا ضعبل نالفاي هلل * ىش : نولوقي لب « كلذ ةدارإل هب نوتأيال

 مظع “یش ىش تنأ وأ « نالف اي ىلاعت هللا هجول ًائيش ىنطعأ : ىنعم ىلع امإ روبقلا

 نإو « قحلا وهو « هب مهرفكي مل نم كلذب ههجو دقو « ىلاعت هللا ةردق راثآ نم
 ! معن «'ىش ىلع هل ةردقال نمم 'ئش بلط : نيبهيجوتلا لوأ ىلع هرهاظ ىف ناك

 . ( هظفلب حور ) تالكلا هذه لاثمأ نع ناسللا ةتنايص لوألا

 ةيفوص ةفئاط نع لئس : ناسحتسالاو ةيهاركلا باتك نم ةيريخلا ىواتفلا فو
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 ناو ذبح خيش ايا وداق ف يع اپ دنور ار لاجل ڈرا
 امأ  باجأ - ميقيو دعقي لاحو < ميظع دجو ركذلا ءانثأ مهل لصحيو أ هلل ًائيش

 هلل اما رک | 'ىش بلط وهف هلل یش هيلإ فيضأ اذإو «ءادن وهف رداقلادبع خيشاي : مهلوق

 نمو » دئاوفلا مظنو دئازشلا ديق ىف امب رازتغالا زوعيالو ؟هتمرحل بجوملا اف

 جرخمال مه وق عم كلذ فيكو كلذل هجوال ذإ « خلا رفكي ضعب هلل “ىش لاق

 رفكيالف ميظع “ىش رفكلا : مهلوقو «هيف هلخدأ ام دوحج الإ نامبإلا نم نمؤملا

 ؛ كلذب رفكلا دجوي نأ هللا ذاعمو « ةفيعض ةياورب ولو «هيف فلتخا اذإ لمل

 هنأب : ريفكتلا هجوو ‹ ريفكتلا مدع ايف حجر. نأ ىغبنيو : هحراش لاق دقو

 جلتحبال اذهو « هيلإ جاتحم لكلاو “ىش لك نع ىنغ العو لج وهو هلل ىش بلط

 « هسمخ هلل نإف » : ىلاعت هلوق ىف اك مظعتل ىلاعت هركذ نإف دحأ رطاخ ىف

 .( ۱۸۲ : ”) ةيريخ ىواتف مالك ىهتنا  ريثك هلثمو

 . تاحلاصلا مت هلالجوو هت زعب ىذلا هلل دمحلاو لفغلا ةروس رخآ



 | ٠ مم ةفئاط فعضتسي ًاعيش اهلهأ لعجو ضرألا ىف الع نوعرف نإو

 ًابازحأو اعيش مهلعجو سانلا نب ةقرفتلا ءاقلإ نم روحلا ناطالس هلعفي ام ةعانش

 مهبلع مهسايس جبور
 و رشلا نم هدير ام لک ین هنوعبتيو هنوعيشي ًاقرف ىأ « ًاعيش » هلوق

 ةفلتخم ًاقرف وأ «همادختسا ىن ًافانصأ وأ « هتعاط ف ًاضعب مهضعب عيشي وأ ‹داسفلا

 بالا تلد ريخألا ريسفتلا ىلعف . مهتملك قفتت الثل ءاضغبلاو ةوادعلا مهيب ىرغأ دق

 ءاضغبلاو ةوادعلا منيب ىرغيو « ةيعرلا فئاوط نيب ناطلسلا قرفي نأ ةعانش ىلع

 . اننامز ىف رونما نيطالس بأد وه اک ءهملظ جوريالف مهتملك قفتت اليك .

 «هيعضرأ نأ ىسوم مأ ىلإ انيحوأو ٠

 ىموم مأ ىلإ ىحولا ىف مالكلاو < ًايبن نوكيال ةأرملا
 ت ةيلإ بهذ © مالسلا هيلع ىلج مآ ةربت لغ ولا ظا لدليل

 ةغللا لصأ ىف وه لب « ءايبنألاب صتختال ةغللا ىف ىحولا ظفل نإف « ماهوألا

 ىلع مالكلاب نوكي كلذو « ىحو رمأ : ليق ةعرسلا نمضتلو «ةعيرسلا ةراشإلا |
 ضعب ةراشإبو بيكرتلا نع ةدرجم توصب نوكي دقو «٠ ضيرعتلاو زمرلا ليبس

 جرخف » : مالسلا هيلع ايركز نع ىلاعت هلوق ىرت الوأ . ةباتكلابو حراوجلا
 مالسلا هيلع ايركز لعج ثيح ةيآلا « مهيلإ ىحوأف بارحملا نم هموق ىلع

 نم ىذختا نأ لحنلا ىلإ كبر ىحوأو » : ىلاعت هلوق كلذكو . ىحولل العاف

 ىموم مأ ىلإ ىحولا كلذكف . ىحولا دروم لحنلا لعج ثيح ةيآلا « « ًاتويب لابحلا

 ىور انك اهيلإ ىلاعت هللا نم ماهإ امإ لب ءةلاسرو ةوبن ىحو نوكي نأ بجبال
 نود نم اهعم ملكتي الإ كلم لاسرإب وأ « اهنع هللا ىضر ةداتقو سابع نبا نع
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 مالسلا مهيلع ءايبنالا ريغ ىلإ لسرت دق مالسلا مهيلع ةكئالملا نأ امل «ةلاسوو ةر

 نايح وبأ ىكح امل هلك كلذو . ةعاجو برطق بهذ اذه ىلإو < اكتاو

 . ( ًاصخلم حور ) اهتوبن مدع ىلع عاجإلا

 نود لاجرلا صئاصخ نم ةلاسرلاو ةوبنلا نأ نم روهمحلا بهذ هيلإو

 ةيآلا « مهيلإ ىحون الاجر الإ كللبق انلسرأ امو » : ىلإعت هلوقب نيلدتسم «ءاسنلا

 هللا ىضر ةداتق نع ريرج نبا ىورو  دئاقع حرش ةيشاح  ساربنلا ىف اذك

 ىحوب سيلو « اهبلق ىف فذقف هللا نم اهءاج ًايحو « ىسوم مأ ىلإ انيحوأو ١ : هنغ

 ,.( ٩:١ ريرحب نا رقت ) خلا ةوبن

 « محرلا روفغلا وه هنإ - هلوق ىلإ - هتعيش نه ىذلا هئاغتساف »

 : لئاسم ىلع ةبآلا تلد

 بابحتسالاو بوجولا ق ليصفتلاو بولطم مولظملا ةرصن

 لمع هيلع كيب ا + قاض ها دنع تولطم عولظللا ةرضنانأ + لوألا
 لسملا وخأ مسملا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو < مالسلا هيلع سوم
 نبا لاقو : ىنيعلا لاق . ملاظملا باتك ف ىراخبلا هجرحخأ « هملسيالو هملظيال

 هنأ : ىدووادلا مدلك رهاظو « بحتسم هملسيالو « ضرف هملظي ال : نيتلا

 بابحتسالاو «كلذ هبشو ودع هئجف اذإ بوجولا «ليصفت هيفو :لاق «هملظك

 « ةيافك ضرف مولظملا رصن : لاطب نبا لاقو . ايندلا نم “ىش ىف هتناعإ نم ناك اهف
 لاوحألا فالتخا بسحب بابحتسالاو بوجولا : تلق . ناطلسلا ىلع هتيض رف نيعتنو
 . ( ديزعلا هس مدت انكيش ةر ىف بتك انهه ىلإ ) ( ١ دلج ىراقلا ةدمع )

 ردغ هضقن دعيف يلمع نوكي دق رافكلاب دهعلا

 اذإ لسملا نأ هرس سدق خياشملا فرشأ انخيش ١( ) هدافأ ام ىلع :ةيناثلا
 a حس حس

 -هدافأ ثيح <« بابلا اذه ی هرس سدق هتادافإ رخآ اذه ناكو ( ) ١



 لالا چ

 , ثيحب ىبرح رفاكل ًابحاصم وأ ًارشاعم ناك

 . ىلمعلا دهعلل ردغ هنإف « ءاوس ىلع هيلإ نبني ملام هلتق زوج الف دئنيحو . لوق اهنيب نكي مل نإو ٠ 2 تايتسالاو دهعل

 هني سيل ايبرح ًارفاك ناك لوتقملا ىطبقلا نإف ءاذه ىلع ةبآلا تلد دقو
 ناك مالسلا هيلع هنكلو « ةحارص نايتسا الو دهع مالسلا هيلع ىموم نيبو
 مالسلا هيلع .ىموم لنعلف « ةعداومو ملس ةرشاعم نوعرف ةرما تحن مهزشاعي
 بر و : لاق ثيح « الظو ًاردغ ىطبقلا لتق دعو « ًادهع ىلمعلا دهعلا كلذ دع

 ئ . « ىل رفغاف ىسفن تملظ ىفإ
 عوفدف مالسلا مهيلع ءايبنألا ةمصع ىاني ملظلاو ردغلا باكترا نأ مهوتي امو

 و ا عفدو « مولظملا صالختسا دارأ لب كلذ دمعتي مل مالسلا هيلع هنأب

 عقو ام هنم عقوف « هيلع ىضقف یسوم هزكوف » : ىلاعت هلوق هيلإ ريشي اک
 مالا عفد نأ هل رهظ امل ًابنذو الظ هدع كلذ عم مالسلا هيلع هنإو . ًادمعال أطخ

 بضفلا ىضتقم نم ناك زكولا ىلع همادقإف ٠ زكولا نودب ًانكمم ناك مولظملا نع

 هلثمو « نآرقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا هركذو . نيبرقملا بأد وه اك هبر ىلإ بانأف
 ةنياع .ىسوم مدع اع را رفاكلا اذه لتق نأ < هربغو ىروباسينلا ريسفت ق

 | . ذشنيح لاتقلاو لتقلاب ًارومأم نكي مل هنأل ؛ الظ مالسلا

 « هسفن ىف مدلا نوقحم ريغ ىبرحلا رفاكلا نأل “ىش هنم بلقلا فو : تلق

 - هناهرب هللا رانأ - فوت دقو ءءاثلثلا موي ةرجملا نم 147 ةنس بجر نم ةيناثلا <

 هقارف نم دجم ام' ىلع ناعتسملا هللاو <« روكذملا بجر نم رشع ةسداسلل ءاثلثلا ةليل'

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف « تئاف لك نم ءازع هيف نإف « بينم بلق لكل بيذملا

 ظ : هرس سدق هتافو خرأ ناكو

 « محر بر نم الوق مالس نوعدي ام مملو ةهكاف اهيف ممل »

 ةرجهلا نم 185+ ةنس



 - ۷۲ د

 , ًاضيا هنع ايهنم هنوك تبني ملف لتقلاب ًارومأم نكي مل نإ مالسلا هيلع یسومو
 لمحماف : هب رموي ملام باكترا هيلإ عجري ىح لتقلا دمعتي مل مالسلا هيلع وه مث

 دنع هنع هللا ىضر ةبعش نب ةريغملا ثيدح هديأويو . ىلجأو دوجأو نسحأ لوألا

 ةمرع نب روسم نع ليوط ثيدح ىف ( ۳۷۹ : ١ ) طورشلا باتك ىف ىراخبلا

 مث مهاومأ ذخأو مهلتقف ةيلهاحلا ىف موق بحص ةريغملا ناكو » : هظفلو ناورمو

 تسلف لاملا امأو « لبقأف مالسإلا امأ : لسو هيلع هللا لص ىبنلا لاقف لساف 55

 ظفاحلا لاق . «  هيفانل ةجاحال ردغ لاف لاملا امأو : دؤاد ىبأ ظفلو - “یش ىف هنم

 دافتسيو «ًاردغ هذخأ نوكل هل ضرعتأ ال ىأ “یش ىف هنم تسلف لاملا امأ : حتفلا ىف

 نوبحطصي ةقفرلا نأل « ًاردغ نمألا لاح ىن رافكلا لاومأ ذخأ لحال هنأ هنم

 رافكلا لاومأ نإو « ًارفاك وأ ناك السم اهلهأ ىلإ ىداوت ةنامألاو « ةنامألا ىلع

 هدي ىف لاملا كرت مللسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعلو « ةبلاغملاو ةبراحم اب لح امنإ

 . مهلاومأ مهيلإ دريف هموق ماسي نأ ناكمإل

 نامض هيلع شيل يبرحلا لام فلتأ اذإ ينرحلا

 اذهو «نامض هيلع نكي مل ىبرحلا لام فلتأ اذإ ىبرحلا نأ ةصقلا نم دافتسيو

 . ( 76١ : ه ىرابلا حتف ىف اذك ) هللا همحر ةيعفاشلل نيهجولا دحأ

 لحيالف رهقلا دنع ةمونغم ناك نإو نيكرشملا لاومأ نأل : ىنالطسقلا لاقو

 ميم دحاو لك نمأ دقف مهل ًابحاصم ناسنإلا ناك اذإف ‹ نمألا دنع اهذخأ

 ‹ روظحم رافكلاب ردغلاو «ردغ كلذ دنع لاومألا ذخأو ءامدلا كفسف « هبحاص

 ريللا ىف هلثمو ءهوحن ىنامركلا ركذو . ةبلاغملاو ةبراحماب مملاومأ لحت امنإو
 8 ىهتنا  ىراحلا

 ةبحاصملا نأ ىلع ةدهاش ىنامركلاو ىنالطسقلاو ظفاحلا تاحيرصت هذهف

 ‹ حيرص ناهتسا الو ىلوق دهع مهنيب نكي مل نإو « المع دهعلا نم عون نمألاب
 ىلع مهدهع مهيلإ ذبني نأ الإ ‹ مارح ردغ كلذ عم لاومألا ذخأو ءامدلا كفسف
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 بلطي رفاك جرخ اذإ : ( 95:٠ ر ةسادق نبال ىنغملا ىف ام هديؤيو . ءاوس
 هريغك هلتق حيبأف ‹ هل نامأ الو هل دهعال كرشم هنال « هلتقو هيمر زاج زاربل

 ىرجيف هل ضرعتيال ةزرابملا بلطي جرخ نم نأ منيب ةيراحلا ةداعلا نوكت نأ الإ

 ًاضيأ روكذملا ىطبقلا لتق نأ كلل رهظ دقف اذه تنطفت اذإو . طرشلا ىرجم كلذ

 هدمعت مدع عم الظ مالسلا هيلع ىسوم هدع كلذلو « دمع ناك ول ليبقلا اذه نم

 ۰ . ءايلوألاو ءايبنألا نم نيبرقملا بأد وه اك

 دونفلاو رلكنإلا ةرما تحن دملا ىملسم مكح

 دونملا ةبحاصم نم دنملا ف نونلسملا هيلغ ام مكح هنم كصحنو : تلق ۰

 ًانومأم ضعب راوج ىف مهضعب نكسي نمألاو لسلا ةبحاصف :ريلكنإلا ةرما تحت

 « ىلمعلا دهعلا ذبن دنعب الإ مهلاومأ ذخأو مهئامد كفس لحال ذئنيحف « ثداوحلا

 نولخاد ًاضيأ مهف الوق نيئمأتسم مهترما ىف نوملسملا ناك نإ نريلكنإلا كالذكو

 ةملس ثيدح نم دافتسي امك  ملعأ هللاو  المعو العف نمألاب ةنكاسملاو ةبحاصملا ىف
 . ةباحصلا ةفرعم باب ىف مكاحلا كردتسم ىف قبحملا نب

 « نيمرجملل ًاريهظ نوكأ نلف ىلع تمعنأ اب بر لاقو»

 مرحبا دانسإو « لتقلل آببس ناك ثيح ليئارسإلا وه : ليق مرجلاب دارملا

 هنآ : ىنعملا لصاح ناكف < هناوعأو نوعرف هب دارملا : ليقو « ىزاجم دانسإ

 نيمرجما نأ حصألاو « ىطبق هيلع بلغي ًايليئارسإ عديال نأ هسفن م زلأ مالسلا هيلع

 تمعنأ ام ركش نأ : ىنعملاو «ريثك نباو ريرج نیا هراتخا ام ىلع ًاقلطم رافكلا مه

 حرصأ ةيصعملاو ملظلا ةناعإ نع ىبنلاو . طق ًالاظ نيعأال نأ معنلا عاونأ نم ىلع

 اونواعتالو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو » : ىلاعت هلوق نم ةدئاملا ة روس ىف هنم

 توا الإ تلاع ني دلل هذه ىن ثحبلا لصأ لحمو « ناودعلاو مثإلا ىلع

 هداه نم ةلمج اهتحن نورسفملا ركذ كلذلو « اهاوحفب تحرص ًاضيأ ةيآلا

 . مهب تيدتقاف ةلئسما



 ةناعالاو ببستلا ىنممل ةنابتسالا

 رفاكلل ًاريجأ لسم نوك و ةيصعملا ىلع ةناعإلا ىف مالكلا

 جزخأ . مهتمدخو ةملظلا ةنوعم نم عنملا ىلع بابلا ةيآب ملعلا لهأ جتحا

EP O 

 E rE Es بتكي هنأ الإ “یش ناطلسلا

 نب دلاحل : لاق ؟ بتكي نمل : لاق . ىنغ هيف هل ناك هب ذدخأ نو . جاتحاو نيد

 0ك ا حو اع وج ا ورا و كاملا
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 لاق ١»  بتاكلا ىضلا ةلظنح نب رباج - ةلظنح ىبأ نع متاح ىبأ نبا جرخأو

 ‹ جرخي امو لخدي ام بتكأ بتاك لجر ىنإ « ورم ابأ اي : رماعل لجر لاق
 ءال : لاق «كفسي مد ى بتكت كلعلف : لاق :ىلايعو انأ هب ىنغتسأ ًاقزر ذخخآ

 ؛ مدهت راد ىف بتكت كلعلف : لاق :ال :لاق « ذخئوي لام ىف بتكت كلعلف : لاق

 نوكأ نلف ىلع تمعنأ اب برو: مالسلا هيلع ىسوم لاق ام تعمسأ : لاق ءال : : لاق

 طخأ ال لجو زع هللاو « ورمع ابأ اي ىلإ تغلبأ دقل : لاق « ؟ نيمرجملل ًاريهظ
 . « ًادبأ قزر ريغب هناحبس ىلاعت هللا كععديال هللاو : لاق « ًادبأ لقب ممل

 نب دبع جرخأ . ةملظلا ةمدخ نع بانتجالا لك نوبنتجي فلسلا ناك دقو
 كاحضلا ىلإ لسه نب نمحرلا دبع ثعب .: لاق طيبن نب ةملس نع رذنملا نباو ديمح

 ىح هيفعتسي لزب للف < ىنفعأ : لاقف مهطعأف ىراخب لهأ ءاطعب بهذا : لاقف
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 تنأو مهيطعتف بهذت نأ كيلع ام : هباحصأ ضعب هل لاقف ءمانإ

 حص اذإو.مهرمأ نم “ىش ىف ةملظلا نيعأ نأ بحأ ال : لاقف ؟ ایش مهؤزراال

 ىح ؟ ةملظلا ناوعأو ةملظلا هابشأو ةملظلا نيأ ةمايقلا موي دانم ىداني » ثيدح

 »منهج ىف هب ىريف ديدح نم توبات ىف نوعمجيف ءالق م ئرب وأ ةاود محل قال ن

 . هسمز لولح لبق هيلع وه امع علقيل و هسفن ىلع مهناوعأ نم هنأ لع نم كلف

 نم انأ : لاقف هلأس اطايخ نأ رباكألا ضعب نع ىور ام رهظلا مصقب امو

 مهنم تنأ لب مهناوعأ نم تنأ ال : لاقف ؟ مهناوعأ نم دعأ لهف ةملظلل طبخ

 ىلعلا هللاب الإ ةوقالو لوحالف .مهماوعأ نم ةربإلا كعيبي ىذلاو - نيملاظلا نم ىأ

 . ( هظفلب حور ) مظعلا

 هنع قيضي « عساو رمأ ئىشب بيبستلاو ةناعإلاو نوعلا نأ ىنخيال نكلؤ
 اهعيمج ىلع ةمرحلا قالطإف « ًادعبو ًابرق ةتوافتم تاجرد هلو < رصحلا قاظن

 ناسنإ لك اهب عفتني اهلك ناسنإلا بساكم نإف « قاطیال ام فيلكتب قحتلي ًاقلطم
 وأ ىناوأ وأ ًابايث عنص نم نأ ىرت الأ « هنع زرحتلا نكميال ًارجاف وأ ناكأر

 ‹ رفاك و لسمو رجافو رب لك هب عفتني نأ دبال « ةداع سانلا هيلإ جاتحي رخآ ًائيش

 و هرفك ىلع رجافلاو رفاكلل ةناعإلا نم ىش هيف دجويف قوسلا نم هيرتشب

 ءاهقفلا هل ىدضت دق مالكلا ىف ليصفت نم دبالف ذئنيحو «ىرت اک وهو ءهروجف

 .. ىلاعت هللا مهمحر

 ءاهقفلا مالك رهاظ ىف بارطضالا

 بابلا اذه ىف هللا مهمحر ءاهقفلا مالك رهاظ نكلو : فيعضلا دبعلا لاق

 ‹ ةضراعتم اهرهاظب ةيصعملاو لظلا ىلع ةناعإلا رمأ ىف ىواتفلا تايئزجو برطض“

 ميرحتلا ةهاركب اهضعبو « ةمرحلاب حرصت اهضعبو زاوحم لا ىضتقت اهضعبف

 . هقفلا بتك لوادت نم ىلع ىخيال امك « هي'رنتلا ةهاركب اهضعبو



 نقيا

 ( بارطضالا نع باوجلا
 فالتخاو « ةتوافتم تاجرد ةناعإلا ىن نأ رظنلا نعمأ نم ىلع رهظي نكلو

 ع لكشي 8 . ةناعإلا تاجرد بسحب ةناعإلا تايئزج ىف ماكحألاو ىوانفلا

 ةمرح ماكحألا اهيلع رادي « ضقنلا نع ةملاس ةطباض حيقنت ءاهقفلا مالك ىن رظانلا
 ريجو ءزج ىف بلطملا اذه ثحابم عمج دق فيعضلا دبعلاو « ةحابإو ةهاركو

 ىف ةدراولا تايئزحلا الوأ اهيف عمج « ةناعإلاو ببستلا ىنعمل ةنابتسالا » : ىمسي

 . ًارهاظ اهيف مهتالك بارطضاو : ءاهقفلا مالك نم اهللعو اهماكحأ عم ىواتفا
 ناعمإ دعب « هل خسام ىلع اهتاتشأ عمجت ةطباض ركذو « منيب قيقوتلا ةروص ركذ مث
 ؛هعجا ريلف ليصفتلا مار .نف «دمحلا هللف .ةلضعملا هذه لح ىف ركفلا باعتإو رظنلا

 . رظانلاو بلاطلل ىنكي اليمج ءزج اهنم انهه ركذأو

 ىلع اهمدعو ةناعإلا ىن رمألا رادم نأ ةرات ءاهقفلا مالك نم دافتسي هنأ ملعاف

 ثحابم ىف ركذ انك « الف الإو مرح ةيصعم ىلع ةناعإلا ىون نإف « اهمدعو ةينلا

 ةراجتلا هب دصق نإ ًارمخ هذختي نمم ريصعلا عيب نأ : رئاظنلاو هابشألا نم ةينلا
 ىنخرسلا مالك نم دافتسملا وه « مرح ريمختلا لخأل هب دصق نإو « مرحيالف

 : اهنكسي ىذلا نم ًاراد ملسملا رجاوي نأ ساپال لاق ثيح « طوسبملا ةراجإ ىف

 قحلي ل < ريزانمللا اهيف لخدأ وأ : بيلصلا اهيف دبعأ وأ رّمحللا هيف برش نإف

 رجأتسملا لعف ىف ةيصعملاو « الذل اهرجاوي مل هنأل « كلذ نم “ىش ىف مث ملسملا

 . (":05:15طوسبملا» كلذ ىنرادلا بر ىلع مثإ الف «رادلا بر دصق نود -

 حالسلا نم ذختي ام عيبو .ء ةيصعملا ىلع ةناعإ هنأل ء لع نإ ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيب امرت هركي هنإ: هيف اولاق ثيح اهينرنتف الإو رحت هرکی هنيعب ةيصعملا تماق ام نا . ىلع رادملا نأ : ةاغبلا باب ىن راتخلا ردلاو رهنلاو ىعليزلا مالك نم دافتسيو
 فرصت نود نم لحما اذه نيعب ةيصعملا ماقت نأ وه هنيعب ةيصعملا مايق نإ : ليقف هريغب وأ هنيعب ةيصعملا مايق ريسفت ىف ,بإرطضالا عقو مث . انت مركي ديدحلاك



 دلال -

 قسفي نم درمألا عيبو « رمخلل ناخ اهذختي نم رادلا عيبك ىرتشملا نم ةعنصو
 هنيعب ةيصعملا موقت نأ نم جرخ ىرتشملا نم لمحو ةعنص هلك ىف لل اذإو «هب
 ظ . كلذ ريغ ليقو ٠ ارج ورام مخو ٢ لا

 ( كح 1 ةقيقح ةينلابالإ ققحتيال ةيصعملا ىلع ةناعإلأ

 نأ وه اهنيب قرفلا ىف هئمو هللا لضفب یل رهظ ىذلا : فيعضلا دبعلا لاق

 عطقنتال ثيحب < « نيعملا لعف سفن ىف ةيصعملا تناك ام وه هنيعب ةيصعملا تماق ام
 لح اذه نيعب ةيصعملا لمع عقو ءاوس « راتخلا لعافلا ةلوليحب نيعملا نع اهتيسن هنع

 ' مئادبلاو طوسبملا. مالك نم دافتسملا وه « هيف ةعنص ثادحإو هرييغت دعب وأ
  ةيصعملا نوك مث « راتحنا درو حتملاو ةصالحللاو ةيافكلاو ةيانعلاو ىنيعلاو ىعليزلاو

 : هوجو ةثالث ىلع نيعملا لعفلا نيع ىف

 . اهدصقيو ةيصعملا ىلع ةناعإلا نيعملا ىوني نأ : لوألا

 ملا راما كج وحاب E لح حرصي نأ : ىناثلاو

 ءاهاوس فرصم هل نوكيالو ةيصعملا لعفل لهما اذه ى مصصختي نأ :ثلاثلاو

 . .برطلاو ءانغلا الإ فرصم امل سيل ىلا برطلا تالآ لثم

 ىلع اتيعم هلغاف.راصو « لعفلا اذه نيعب ةيصعملا تماق ةثالثلا هجوألا ىنف

 دصاقلا وهو « دحاو هجو ىلإ ةئالثلا هجوألا تعجر رظنلا تنغمأ نإو . ةيصعملا

 كج ثلاثلاو ىناثلا ینو ةحارص لوألا هجولا ىل ققحتم دصقلا نإف « ةينلاو

 حاكنلا : تالماعملا ةماع ىف ةينلا .ماقم ظفللاب حيرصتلا ماقأ عرشلا نإف « ىنعمو

 الإ ةداع المعتسم لحملا نكي مل اذإ اذكو . امهاثمأو عويبلاو قاتعلاو قالطلاو

 | اذه ىلعو . هدصقو ةيصعملا ةبن ماقم ًاضيأ هئارشو لحما اذه عيب ماقف ةيصعملا

 ىلعو . هابشألا قف هركذ امو ريمبلا حرش ىف سخر سلا لاق ام ىلإ هلك رمألا داعف

 هنيعب ةيبصعملا مايق ىلع رادملا نإ : لاق نم نإف «٠ ؛ اهلك موةلا تالک تقفتاف اذه
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لع رادملا نإ : لاق نم لوق ىلإ انلق ام ىلع هلوق عجر هريغ وأ
 ىك دصقلاو ةينلا ى

 دمحلا هللو ‹ تفرع .

 ةناعإلا ةينب الإ ققحتتال ةيصعملا ىلع ةناعإلا نإ : هلك انلق ام لصاحو

 اهيف الإ لمعتسيال ةيصعملاب ًاصوصخم .

 ةيصعملا ببستلا ى مالكلا

  اذإف < رش وأ ريخ رمأل ببسنلا وهو ةناعإلا براقي رخآ “ىش انهه یب
 « ةنسلاو نآرقلا صوصنب هيلع وأ هل بساحي رش وأ رين ًاببس ناسنإلا راص
 ةوافش عفشي نمو اهنم بيصن هل نكي ةاسح ةعافش عفشي نم » : ىلاعت هلوقل

 ريسفت ىلع « مهراثآ و اومدق ام بتكن » : ىلاعت لاقو « اهنم لفك هل نكي ةئيس
 قا ءاغ ام ىلإ ةيراغلبا لمعلا دعب اهيلع ةبترملا لاعألا ةرمث ىه زاثآلا نإ + لاق نم
 ةنس مالسإلا ىف نس نم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . ةيراحلا تاقدصلاك
 اوبستالو » : ىلاعت لاقو « مالسلا هيلع لاق امك وأ - اهب لمع نم رجأ هل ناك ةنسح
 بس نع هناحبس هللا ىهنف « ملع ريغب اودع هللا اوبسيف هللا نود نم نوعدي نيذلا
 هللا لاقو « هناش العو لج قحلا هلإلا بسل ًاببس نوكي نأ ًارذح « ةلطابلا ةحلالا
 ءاسن ىلاعت هللا ىهن « ضرم هبلق ىن ىذلا عمطيف لوقلاب نعضحن الو » : ىلاعت

 ىذلل « ةيصعملل ًاببس نوكيالثل ٠ لوقلا ق' عوضحللا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 . ضرم هبلق ىف

 وني ل وأ یون < باوثلا ديفي ريخلل ببستلاف « ةنسلاو باتكلا ىف لاثمأ اهو
 نم لكبو « ًائيش هرم نم ذخأ رئاظ لكب ًارجأ هل نأ هرجشلا سراغل درو اك
 ناك نم كلذك و . رئاطلا اهنم لكأي نأ وني مل سراغلا نأ رهاظو . « هلظب لظنسا

 بيرق ببسلا نكلو « ةينلا هيف طرتشيالو هيلع وأ هل بستحي رش وأ ريل آيس
 رشلل ديعب ببس ناسنإلا بساكم لك نإف هنع زرحتلا نكميال ديعبلاو « ديعبو
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 . مهرفك ى رافكلا لب مهيصاعم ىف رشلا لهأ هب عفتني ثيح « افي ةيصعملاو
 سنألا نم لقأ الو ءام ةدئاف رجافو رب ناسنإ لكل ديفي ناسنإلا دوجو سفن لب

 ىلع رمألا راد ! معن . ىهنو رمأ نم ىعرش مكح هب قلعتي مل اذه لجألو .هب
 يبس نوک رشا نم دعو « ريع يبس لجرلا وك رينا نم دعف « بيرقلا ببسلا

 . ًابيرق ًاببس ناك اذإ « ريل

 لصوم و كرحم نامسق ببسلا

 ثيحب ةيصعملا ىلع ثعابو كرحم ببس : نيمسق ىلع ًاضيأ بيرقلا ببسلا مث

 كرحم ببس هنإف رافكلا ةملآ بسك « ةيصعملا هذه ىلع لعافلا مدقأ امل هالول

 ديرمل نيعي هنكلو كلذك سيل ببسو . هنأش لج قحلا هلإلا بسل ثعابو

 ديب فيسلا ءاطعإو هبرش ديرب نمل رمحلا راضحإك هاوي ام ىلإ هلصويو ةيصعملا

 ثيحب ناك نإ ىناثلاو ‹ نآرقلا صنب مارح لوألا مسقلاف . قح ریغب التق ديري نم

 نإو « ًايرحت هركي هب قحتلي هنم ةعنص ثادحإ نود نم ةيصعملا هب لمعي
 داسفلاو ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيبف < ًاييزنت هرك ةعنصو لمع ىلإ جاتحي ناك ٠

 عنصي امم هلاثمأو ديدحلا عيبو « ءاهقفلا قافتاب مارحف ةنتفلا عاقيإل كرحم ببس

 نم ةاغبلا باب رخآ ىف ام رظنا . ءاهقفلا هب حرص امك ابي'رنت هرك حالسلا هنم

 : هصن ام راتحنا درو راتحملا ردلا

 ىلع ةناعإ هنأل ( مع نإ ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيب ) ًايرحت ( هركيو )

 لهأل ال ) برحلا لهأل هركي هوحنو ( ديدحلاك هنم ذختي ام عيبو ) ةيصعملا

 . ىعليز : - برحلا لهأ فالخب مهلاوز برقل ًاحالس هلمعل مهغرفت مدعل ( ىئبلا

 ًاممرنتف الإو « ًاعرحت هعيب هركي هنيعب ةيصعملا تماق ام نإ مهمالك دافأو : تلق

 . (ربألا ىف اذك)

 | هننيع ناك ام هب ةيصعملا ماقت امب دارملا راصف : : ىماشلا نيدباع نبا لاق

 نيع تسيل اهنأل « ةينغملا ةيرامللا وحن جرخف <« هيف ةعنص لمع الب ًركنم



 دمع

 رنكل ركنملا نيع هنم لمعي ناك نإو هنأأل « ريصعلاو ديدحلا هوحنو « ركنملا

 لثم هب طولي نم درمألا عيب نأ رهظ اذببو « هنيع نكي ملف ثدحت ةعنصب

 حراشلاو فنصملا هركذ ال افالخ « هنيعب ةيصعملا موقت امم سيلف ةينفمل ةبراحلا

 ةيناحللا ىف ام نإ « ىدنعو : ( لاقف منيب ىاشلا قفو مث ) ةحابإلاو رظحلا باب ىف

 ةهارك وه ىثملاو هيزرتتلا ةهارك ىلع لومحم ( درمألا عيب ةهارك ىنعي )

 هنأل سفنلا نئمطت هيلإ ىذلا وهو « ًاهينرنت لكلا ىن هركيف اذه ىلعو « ميرحتلا
 باب راتحنا در ) قفوملا هللاو اذهل ضرعت نم رأ مو . ةناعإلا ىف ببست

 ١ . ( 484 : ۳ ةاغبلا

 اهنإف « اهسفن ةناعإلا ال ةناعإلا ىل ببست هنأ هللا همحر ىاشلا حرص دقف
 ابرق ببستلا ف مكحلا توافتب حرص ًاضيأو « اكح وأ ةقيقح ةينلاب الإ ققحتياال ٠

 ةيصعملل الإ ةداعلا ىف لمعتساالو < عناص ةعنص ىلإ هيف جاتحي ال ىذلاف ؟ ًادعبو

 رهاظ ةيصصعملا ىف اه مهلاعتسا نأل « مارح ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيبف « ًاهيزنت هرك ةيصعملا ىف هلاعتسا صتخي ال وأ لماع لمع هيف للختي ىذلاو « ًايارح ناك
 . لمعو ةعنص ىلإ اهامعتسا ف نوجاتحي الو < ةيصعملاب صتخم هنأك مهلاوحأ نم
 كلذكو « ببستلا ىف هرثأ فح لمعلاو ةعنصلا ىلإ جايتحالف ديدحلا عيب امأو
 «.ةيضعملاب نيصتخم ريغ انوكل اهيف ببستلا رثأ فح درمألاو ةينغملا ةيراحلا عيب
 . فورعملا وه ةيصعملا ريغ ىن اهلاعتسا لب

 اک هيوبأ بسل ابيض هنوكل « لجر ىوبأ بس كلذك و « ةداع هدجم لج قحلا هلإلا بسب ًاثعابو اكرحم ًاببس هنوكل « ةلطابلا ةحلآلا بس مرج .كلذكو
 ةيصعملا بابسأ نم كلذ لكو « ةداع نييف لاجرلا عمطل ًاثعاب اببس هنوكل لوقلا . ىف 'عوضمللاو نهنیز ودبي ثيحب نهلجرأ ءاسنلا برهض هلثمو . ثيدحلا ىف درو
 للص هللا لوسر باعصأ ىهن ىلاعتو هناحبس هللا نإف ع ةيصعملا ةين هب قلعتي مل ناو
 مهنم روصتي ال هنأ رهاظو « ةلطابلا ةهلالا بس نه نينمؤملاو لسو هيلع هللا
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 a 3 نع لزعمب نهو « ةداع ةيصعمال ابو اکر ًاببس نوک لوا

 لجألو . اهلك داسفلا باوبأ دس دق مالسإلا عرش نإ : مالكلا ةكلذفو

 لوألاف : اهيلك ةيصعملل ببستلا نع ىهنو ٠ ةيصعملا ىلع ةناعإلا نع ىبن كلذ
 ىناثلاو « ًاقباس انلصف امك اكح وأ ةقيقح اهتينو ةيصعملا دصقب ناك اذإ

 . اهمدعو ةينلا اهيف ءاوس ًابيرق ًاببس ناك

  EGتاينلاب لامعألا اإ » : مرسال لا ارا تلا ل «
 ىلإ ًاضيأ كلذ داعف « *ىشلا كلذ دصق ًافرع دعي ىشب بيرقلا ببسلا دصق نإف

 ريسفت ىف اهماكحأو ةيصعملا بابسأ ليصفت نم ىش ىتأيسو « اكح.ةينلا عوقو

 يجو ءزج وهو « ماصتعإلا باتك ىف ىبطاشلا مالك نم ًاصخلم بازحألا ةروس
 ًادج فيطل ) ١ ( ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . هعجارف .

 . ةلطابلا ةلالا بسك ةيصعملل ًابلاجو ًاثعاب ًابيرق ًاببس ناك اذإ هلك اذهو

 ةبلاج بابسأ اهلك هذهنإف ‹ مالكلا ف نهعوضخو نهلجرأب ءاسنلا برضو
 هذختي نمل ريصعلا عيبك ًاديعب ًاببس ناك اذإ امأو . ةبيرق ًابابسأ دعتف ةيصعملل
 ملعي مل نإف « هللا ريغ ةدابع وأ « ىصاعم اب ايف نطاعتي نمل رادلا ةراجإ وأ ًارمخ
 هرك كلذ ملع نإو « ةهاركالب زاج هيف لمعي ابو « ريجتسملاو ىرتشملا دصقب
 ةهلالا بسك ةيصعملل ًاثعابو ًابلاج ًاببس سيل ةراجإلاو عيبلا اذه نإف « ًاهيزتت

 امب معلا دعب ! معن . ةيصعملا لمعب حرصي وأ وني مل ام لجرألاب ءاسنلا برضو .

1 a و ب | صوصنو ءاهقفلا لاوقأ تعمتجا ليصفتلا اذهب و 

 . كلذ ىلع
 تارجحلا ةروس ىئ « باجمملا نم ىنثتسملا » ناونع تحت “جيس 0 )١(

 . ىلاعت هللا ءاش نإ . ةمهم ةدئاف : ناونعب
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 , مارح بيرقلا ببسلاب ةيصعملل ببستلا نأ انمدق ام تملع دق : هيبز

 ضعب نوكي ابر هنأ كردص ىف جلتخي كلعلو ء هكرت بجوف ارحت هوركم وأ

 نع ًابانتجا اهكرتن لهف < ةيصمقلا و مثإلا ىن ةرجفلا ضعب عقر اين تاذاسلا

 ةرفكلا عوقول ًاببس نوكت عض اوملا ضعب ى اهلاثمأو ةيحضألاو ناذآلاك ؟ببستلا

 0 ا

 قحتسي نم بس نع ىلاعت هللا انان فيك : لاق ثيح روصنم بأ نع لاكشإلا
 لتقو انولتق مهانلتاق اذإو « مهلاتقب انرمأ دقو . هقحتسي ال نم بسي التل بسلا

 مولع ةوالتلاو غيلبتلاب ملسو هيلع هللا لص ینا رمأ اکو عركتم قع ريقي نما

 ضورفم ريغ حابم ةملالا بس نأ هنع باجأ هنأ مث ؟ هنوبذكي اوناك نإو

 امو ‹ ثدحمو هنم دلوتي امع ىبني ًاحابم ناک امو « غیلبتلا اذك و ضرف محلاتقو

 هللا ىضر ةفينح ىبأل قرفلا عقي اذه ىلعو . هنم دلوتي اع ىهني ال ًاضرف ناك

 ءافيتسا نأل ةيدلا نمضي هنإف ؛ هنم تاف ًاصاصق عطاق دي عطق نم هنع

 هنأل . نمضي ال تاف قراس دي عطق اذإ مامإلاو ءهنم دلوتملاب ذخأف حابم هقح

 . ىهنا هلم دلوتملاب ذخؤي ملف هيلع ضرف

 بجو ةحجار ةيصعم ىلإ تدأ اذإ ةعاطلا نإ :مهوق نأ لع انهه نمو
 دصاقملا نم نكت م ىلا ىه هيف ةعاطلا نم دارملا لب هقالطإ ىلع سيل « اهكرت

 لعلو : تلق . ( رييغتب ىناعملا حور ) مالسإلا رئاعش نم وأ . ةبجاولا ةيعرشلا

 ناك نيرمألا الك نإف « ةبعكلا ءانبو بنيز نينمؤوملا مأ ةعقاو نيب قرفلا وه اذه
 مارحلاو لالحلا ماكحأ باب نم ناك لوألا نأ الإ . ةنتفلا ىف سانلا عوقول ًاببس
 ثرتكي مل كلذلف « ميدقلا اهلصأ ىلع ةبعكلا ءانب كلذك الو : ضرف هغيلبت ىذلا

 ًارذح ىناثلا نع فكو « لوألا ىن ةضتفلا نا اص هللا لوسر

 ىضر ةشئاع ةياور ىف امك ةيلهاحللاب مهدهع برقل ةنتفلا ف اجا 0

 ىنعأ بالا ةبآ ريسفت ىف ىناعملا حور نم هانركذ اه نأ ملعاف اذه دعبو ا ظ 1 9 0 ٠ ان
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 توباتلاو ىدانملا ثيدح نم ةيآلا « نيمرجملل اريهظ نوكا نلف ١ : ىلاعت هل وف

 ىف عئادبلا ىف هب حرص انك اهب حيرصتلا وأ ةملظلل ةناعإلا ةين ىلع لومحف
 كاحضلاو رماعو حابر ىبأ نب ءاطع لوق اذك و « رمحللا لماح ىلع نعللا ثيدح

 ميسقتو « جرخلاو لخدلا ةباتك ىف ولو ةملظلا ةمدخ كرت ىف مهلع هللا ى غر

 حاصلا فلسلا بأد ناك امك ىوقتلاو عرولا باب نم وهف < ءارقفلا ىف مهلاومأ

 ديعبلا ببسلا ىف هلخاد تامدحللا هذه لاثمأ نإف . نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر

 . ةيصعملا ىف مهتاعإب حرصي وأ وني ملام هيزرنتلا ةهارك باب نم نوكتف

 طلستل حيرصلا مارحلا نم بانتجالا سانلا ىلع دتشا ىذلا اننامز ىف امأو

 نوصحخرتي صخر ىلإ نورطضم نوملسملاو .بساكملا رئاس ىلع راجفلاو رافكلا

 و ةولصلا هيلع لاق دقو « هنم دشأ ىف عوقولا نم أرذح شاعملا بسك ىف اهب
 سانلا ىلع ًاريسيت اذه لاثمآب ىتفي الف « ًارفك نوكي نأ رقفلا داك » : مالسلا

 ؟ « جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعج ام » : ىلاعتو هناحبس لاق دقو فيك

 ًاجرح دنملا دالب ىف هرس سدق ءالعلا فرشأ انخيش دهاش ال انهه نمو

 ةطلستملا ةموك#لل بصانملاو تامدخللا كرت ىن نيملسملا ةماعب امظع ًاررضو ًانيب

 . ٠ مارحلابصانملا مكح ى مالكلا بئاص » :اهامس ةلاسر هيف فنص ءاهسأرب

 هسفنل ةعفنملا بلحل ةمرحلا بصانملا هذه رايتخا نإ : هيف همالك لصاحو

 نع ةرضملا عفد هب ديرأ نإ هنأ الإ « بصانملا هذه ةقيقح وه امك مارح هريغل وأ

 فحخأو نيتيلبلا نوهأل ًارايتخا هنوكل مثإ هب هقحلي ال نأ ىج ريف نيملسملا نعو هسفن

 عفد ءاهقفلا كوق : هريظنو . رئاظنلاو هابشألا دعاوق ىف فورعم وه اک نررضلا

 نإو « لدعلاب هعيزوتب ماق نم رجؤيو - هلوق ىلإ  ىلوأ هسفن نع مظلاو ةبئانل

 ىف ربع امك ةلداعملاب ىأ لدعلاب اهعيزوتب ماق نم رجوي :هلوق . الطاب ذخألا ناك

 لمح ابر ملاظلا ىلإ اهعيزوت ك رتول .هنأل هتقاط ردققب دحاو لكل محي نأ ىأ ةينقلا

 ليلقت لدعلاب اهعيزوتب فراعلا مايق ىف «ملظ ىلع الظ ريصيف قيطي ال ام مهضعب

 . ىهتنا - ( ةوكزلا نم فرصملا باب ليبقراتحلا درو راتخم رد ) رجوي اذلف مظلل
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 أ قالا ةمدخ ىف مالسلا هيلع فسوي لمعب هل سنأتسي هلعلو : تلق

 ان_فح ىلإ ض رألا ارح لع ىنامجسا » : لاق ثثيح ءاعدتسالاب نوعرف ةرما

 ا مالسلا هيلع فسوي ةعيرش فالخ ىلع ناك نوعرف نوناق نأ عم ؛ ميلع

 إن هلإف ةبالا « كلملا ند ل هاحنأ لحخأي ناک ام» : ىلاعت هلوق نم دافتسي

 مالسلا هيلع فس وب ةعيرش ف ًازرئاح كلذ نوكي نأ
 نتعب رش 6 ا وسام ًاعونممو )

 ًافيأ لمتحيو « نوقسافلا مه كلثلوأف هللا لزنأ ام مكحم مل نمو » : ىلاعت هلوقب

 نالا ةماعل ةهدخن هسفن ىف هتعيرش ىف ًاروظحم هنوك عم كلذ راتخا هنأ

 : . مع ررضلل ًاعفدو

 تناك ةمدخ ةيأ ةرفكلاو ةملظلا ةمدخ نع بانتجالا نأ : لصاحلاو

 امأو « اهنودب نيملسملاو هسفن نع ررضلا عفد نكمأ ام لجرلا نيدل ظفحأو ىلوأ
 امسالو ؛ هدابع هب لخأي ال نأ ىلاعتو هناحبس همرك نم وجرملاف رارطضالا دنع

 بيرقلا ببسلاب ببستلا ليبق نم الو « ةناعإلا ليبق نم تسيل ىتلا تامدحلا ىف
 محرأ وهو «دادسلا باوصلل قفوملا هللاو . ديعبلا ببسلاب ةيصعملا ف بيس اه لب

 . دابعلاب فأرأو

 « بقرتي ًافلاخ ةنيدملا ف حبصأف «

 ءاجرلاو فوحللا نيب عمجلا مكح

 ذه ىلع هيفف . ىلاعت هللا نوعب ىجرتلاب بترتلا مهضعب رسف : تلق
 دنع ولو « لاوحألا نم لاح لك ىل ءاجرلاو فوعللا نيب عمجللا ملعت ريسفتلا
 . لاوهألاو بئاونلا دادتشا

 « امهل ودع وه ىذلاب شطبي نأ دارأ نأ املف»

eدصاقم نم تسيل یلاو اهلصأ نع كرات ال ركنم اهم مضنا  
 الصأ كرات ةعيرشلا

 نع مالسلا هيلع ىسوم اهكرتي مل ًاعرش ابولطم مولظملا ةرصن تناك لا ةرصن تناك ال
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 لب « كلذ دعب راصتنالا هيلإ ىضفأ ام ىلع ةمادنلا نم هنم عقوام عم اهلصأ

 طقف شطبلا دارأ لب برضلا ىلع مدقي مل ثيح هلمع ىف طاتحا .

 ماضنال ةعاطلا كرت زوجي ال ركنم اهلخد اذإ ةعاطلا نأ ىلع ةيآلا تلدف

 رامزم مهيف ركسع عم داهحلاك « ةعاطلاب لمعلاو ركنملا ةلازإ بحي لب « رككتملا

 ضئارفلاك ةيعرشلا دصاقملا نم ةعاطلا تناك اذإ اذهو . رخآ ركنم وأ

 نع كرتيف ثاذك سيل امو : نيدلا رئاعش ىه .ىلا بتاورلا ناسلاو تابجاولاو
 فيرشلا دلوملا سلاجم ىف هللا مهمحر انخياشم هب ىفأ امك عئارذلل ًادس هلصأ

 «لاوشلا نم تسلا موص ةهاركب هللا همحر كلام ىفأو «تاركنم اهيف تلخد ىذلا

 عاق نع سانلا یھی هللا همحر كالام ناک كلذكو . 0 هركذ

 امنا عم تاركتملا اهيف سانلا نم دهاش امل « ةرونملا ةنيدملا ى كربتلاو راثآلا

 دنع اهلصأ نع تكرتف ةدوصقملا تاعاطلا نم تسيل اهنأ ريغ تاعاط اهلك
 ‹ةلبانحلاو ةيكلاملا انتاداسو ةيفنحلا انئاهقف دنع لصألا وهو « تاركنملا ماضنا

 لازي لب ركنم ماضنال ةعاط لا :نرارغ ماف إف هللا مهمحر ةيعفاشلل ًافالخ

 . ةعاطلاب لمعيو ركنملا

 « امكبطخ ام لاق نادوزت نيتأرما مهلود نم دجوو »

 و نم ای اهمنغ ناعئمت ل

 دوزااو رخأتلا نم هيلع اتأ امم امكبولطمو امكبوطخم ام ىأ « ايكبطخ ام » <: هل

 يي يس

 ٠ نظلا ةبلغب نييبناحلا نم ةوهشلا نم نمألا هيف طرتشيو : تلق

  TSمطول ْ

 نإف < ءانهه انك ةجاحل الإ ةيبنجألا ةملاكم ىف لخادني ال نأ ىغبني ر اذكو .الصفم
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 ناعنمت اهأر ال « اهيلع همحرت ناك مالسلا هيلع ىسومل لاوسلا اذه ىلع ثعابإا

 الا ا ياا را تكا علا لفات غلا مهول

 مدعي مل مالسلا هيلع هلعلو ؛ ةنوعملا ىلإ جايتحالا املاح نم سرفت مالسلا هيلع هنإف

 ىلإ جايتحالا اهم رهظيل ابولطم نع الأس لب ةبير هب نظي اليك ءادتبا اهيلع

 : . اهنيعيف ةناعإلا

 ةدابع ءافعضلا ةناعإ

 .رهاظ وه اك ءافعصضلل ةناعإلا بابحتسا ىلع ليلد ًاضيأ هيفو

 «ريبك خيش انوبأو ءاعرلا ردصي ىح ىسن ال اتلاق »

 هريغ وأ مالسلا هيلع بيعش وه نتأرمالا يأ مسا ىف فالتخالا
 هيلع بيعش هنأ نيرسفملا رثكأ دنع روهشملاف (بأ مسا ین لاوقألا فلتخا

 سنأ نب كلام نع متاح ىبأ نبا هاورو « دحاو ريغو ىرصبلا نسحلا هلاق مالسلا

 ىزغلا دعس نب ةملش نع ىناربطلا ىورو « مالسلا هيلع بيعش هنأ هغلب هنأ

 بيعش موقب ًابحرم » : هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع دفو هنأ

 لبق ناك مالسلا هيلع بيعش نأل «نورخآ هركنأو . «تیده ! یسوم ناتخاو

 مكنم طول موق امو » : هموقل لاق هنأل ةليوط ةدمب مالسلا هيلع ىسوم نامز
 ‹ نآرقلا صنب مالسلا هيلع ليلحلا نمز ىف طول موق كاله ناك دقو « ديعبب

 ةأم عبرأ ىلع ديزت ةليوط ةدم مالسلا اهيلع ىسومو ليلحلا نيب ناك هنأ لع دقو

 ةصق ىف هركذب حيرصتلا نم ثيداحألا ضعب ىف ءاج امو : دحاو ريغ هركذ ایک

 ىذلا » : لاق منع هللا ىضر سابع نبا نعو هدانسإ.حصي ملف مالسلا هيلع ىسوم
 اذه نإ باوصلا ا لاق مث ريرج نبا هاور . « نيدم بحاص یری یسوم رجأتسا

 . ( "84 : ۳ ريثك نبا ) كلذ ىف ةجحلا هب بج ربخ الو ربخب الإ كردي ال

 نيرسفملا رثكأ هيلع ىذلا روهشملا ىلع لوعت كب ىنأكو : حورلا ىف لاق

 . هنع لودعلا بجوي ام كل رهظي نأ ىلإ مالسلا هيلع بيعش اهابأ نأ وهو
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 لوزن لبق تاحلاصلا ءاسنلا لاصخ نم ناك لاجرلا عم طالتخالا كرو ءابحلا
 ًاضيأ باجحلا

 اهجرخأ فيك مالسلا هيلع بيعش هللا ىىن نأ هجوتي روهشملا اذه ىلعو

 اك مالسلا هيلع هتعيرش ىف نكي مل باجحلا لعل : تلق ؟ اههجحي ملو ملا نايقسي
 قأتف جرخت اهنع هللا ىضر ةمطاف ءاسنلا ةديس تناك و « مالسإلا أدب ىن نكي م
 ةطلاخم نم بانتجالاو ءايحلا مانرتلا نأ هنم دافتسي ! معن . تيبلا جئاوحل ءاملاب

 باجحلا لبق نيدلا ىف ًابولطم ًادومحم لزب مل ةميلسلا ةرطفلا نم وه ىذلا لاجرلا

 . ءاعرلا ردصي ىتح ىتسلا نع عانتمالا ىف اتلعف امك < هدعبو

 نم امهالك لئس اذإ هتجاح نايبو نكمأ امهم لاوسلا نسع بانتجالا
 ةدومحلا لاصحلا

 احرصت مل اهنإف  نكمأ اب لاوسلا كرت وهو  رخآ بدأ هنم دافتسي ًاضيأو

 نع اهزجع اتركذ ! معن . هراسفتسا عم مالسلا هيلع ىسوم نم ةنوعملا لاوسب

 «ريبك خيش انوبأو » : اهلوقب اهتجاحو « ءاعرلا ردصي ىتح ىتسن ال ١ : اهلوقب قسلا

 ء رخآ بدأ هنم ديفتساف ةبوعصلا هذه انيفكي نم لاجرلا نم انل سيل ىأ

 هنم لاوس نود نم هتجاح ىضقي نم دحأل قاس اذإ ىلاعتو هناحبس هللا نأ وهو

 و ءايبنألا ننس نم سيل هيلع ةجاحلا ضرع نع فاكنتسالاو هنع ءانغتسالاف

 . نينمأوملا حلاص

 « انل تيقس ام رجأ كيزجيل كوعدي يأ نإ تلاق »

 هريبك و لرنملا رم نذاب الإ ىش لئلا ىف لمعيال نأ بدألا

 اهبأ ىلإ ةوعذلا تبسن اهنإف . ىخي ال ام ةفعلاو ءايحلاو ةرشاعملا بدأ نم هيف

 ١ : نيرمأل كلذو تاذلاب اهلإ عقو ناسحإلا نإو

 ىلإ اهلك رومألا بسني نأ « لزرنملا ريبدت نسحو بدألا نم نأ : لوألا

 . هنذإ نودب “ىش هيف لمعيالو تيبلا ريهأ
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بير ريغ نم ولو ىنجألاب ًافطلو ًاقفر ةأرملا رهظت ال نأ بدألا
 ة

 هذه عفدلو « ةبير ةنظم ناك اهسفن ىلإ ةوعدلا تبسن ول اهنأ : ىناثلاو

يفف « مالسلا هيلع هلمع ءازحل الإ عقب م
 ءاعدتسالا نأب تحرص ةنلظملا بدألا نم ه

 نك اا ركذم ىلإ ىضفي اليك اهمرحم ريغل قفرلا رهظت الو فطلتت ال ةأرملا نأ

 نم ائيش اولبقي نأو « مهئاسن نع مالسلا هوغلبي نأ هباحصأ عنمب فلسلا ضعب
 . تاقبطلا قف ىنارعشلا هركذ «تايبنجألا ءاسنلا قفر

 « نيمآلا ىوقلا ترجأتسا نم رخ نإ »

 ةنامألاو ةيافكلا ةوق : ناتلصخ رمألاب مئاقلا ى ىعارب

 ىذلا لمعلا ىلع ريجألا ةردق وه راجيتسالا ىف رظني ام لوأ نإف . ظفل رصخأو
 رو هلم دال ةنامألا فصضصو مث . دحأ لك هف رعب وهو , هلجأل رجأتسي

 . ًامئاق هيلع تمد ام الإ لمعي ال ًانيمأ نكي مل اذإ ريجألا نإف « نولفاغ هنع سانلا

 -الص نإف . هيلع رجأتسملا مايق عم هثارتكا مدعب هصقنب وأ لمعلاب لحب ابرو
 دحأ ترفب الإ رجأتسملا ررضتي داكي الو « ةنامألاب الإ نكمي ال الماك لمعلا

 عماج ميكح مالك اذه اهمالك مث : حورلا ىف لاق . ريجألا ىل نيفصولا نيذه
 مالا ن ةنامألاو ةيافكلا : ىنعأ ناتلصحللا تعمتجا اذإ هنأل < هيلع داز. ال

 | . كلاب غرف دقف كرمأب
 مدقأ ةيافكلاو ةوقلا ةياعرف لجر ىف نيفصولا عمج رعت اذإ

 . نيفصولا عمج نكمي مل نإ هنأ ىلإ ريشي هلعل نيمألا ىلع ىوقلا ميدقت م
 ؟ هب الإ روصتي ال لمعلاو ال فيك . حجرأو مدقأ لمعلا ىلع ةردقلاو ةوقلا و
 . نيعباتلا ضعب نع ٠ ةيعرشلا ةسايسلا » هتلاسر ىف ةيميت نبا مالسإلا خيش رك و

 یوق اهدحأ نالجر ىدنع نأ لماع شا يرش هع ل ,
 هنكلو عروتم ما : ىناثلاو < هعروو هتنامأ ىلع دمتعي ال نكلو لمعل ىلع
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 مجري ىوقلا نإ : لاقف ؟ هيلإ لمعلا ضيوفت ىف مدقأ اميل . لدتا كي
 نيمألا فيعضلاو « هسفن ىلإ هتنامأ ةلق وأ هقسف ة ررضو نيملسملا ىلإ هتوق ةدئاف

 .ىهتنا  ىوقلا مدقف «هسفن ىلإ هعروو هتنامأ ةدئافو نيملسملا ىلإ هفعض ررض حجر,

 | كلذ ناك اذإ امأو . ةنامأ ديزم ىلإ جاتحي ال لمع ىف كلذ ناك و : تلق

 ةمامإلا ىف اك عروألا ميدقت نم دبالف ةنايدلاو ةنامألا ةجاح هيف دتشي ام لمعلا

 مهأ لاملا ظفحلا ريجألا ةنامأ نأ عم ةوقلا فصو تمدقو : حورلا فو . اهلاثمأو
 نوكيل وأ « هتنامأب اهملع ىلع مالسلا هيلع هتوقي: اهملع مدقتل رجأتسملا رظن ىف

 ىسوم ةنامأ نأ مث . مهألا ىلإ مهملا نم ىرتلا باب نم دعب ةنامألا فصو ركذ

 CE us تدهش ىلا مالسلا هيلع

 نمأي ملو فيك ءرومألا هذه لاثمأ ىف هسفن أرملا نمتأي ال نأ ىلع لدف « اهيلع هرظن

 .٠ ؟هقفعو هردق ةلالج عم مالسلا هيلع ىسوم

 صاخلا حدملاب ًايبنجأ الجر ةأرملا حدمت ال نأ بدآلا نم
 « صاخا حدلاب مالسلا هيلع ىموم حدمت مل ا اضيأ بدألا نم هيفو

 ىف لاق . لثملا هب برضي ماع فصو ىف هتركذ لب «ةيبرلا ىلإ مهوي ابر ىذلا
 « صاخلا حاملا نم لمجأ لجرلل ةأرملا نم حدملا اذه لثم نإ !ىرمعلو : حورلا

 تلدف . هنم اهج وز نأ اهيبأ ضرغ نأ تمهف تناك نإ ًاصوصخخو «ةمشحلا قبأو

 ابر ىذلا صاحلا حدملاب ًايبنجأ الجر حدمب نأ ةأرمال ىئغبني ال هنأ ىلع ةبآلا

 . اهيلإ هليمل ًاببس نوكي

 . ججح ينامث ينرجأت نأ ىلع نتاه ىنبا ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ ينإ لاق »
 «ليكو لوقن ام ىلع هللاو  هلوق ىلإ

 : ةريثك ماكحأو لئاسم ةبآلا هذه ىف

 ركنتسم ريغ هحالصل حلاص ىلع هتيلوم لجرلا ضرع
 لهأ ىلع هتيلوم لجرلا ضرع بابحتسا ايف :ليلكإلا ىف لاق : ىلوألا
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 هذهو : نآ رقلا ماكحأ ىف ىلرعلا نبا لاقو . ( حور ) اهوحكني نأ لضفلاو ريمللا

 نب رع ضرعو « ليئارسإ ىنب حلاص ىلع هتنبا نيدم حلاص ضرع « ةمئاق ةنس
 ىلع هنع هللا ىضر سينخ نم تميأت نيح ةصفح هتنبا هنع هللا ىضر باطما

 ركبوبأ تمصو « ىرمأ ىف رظنأس : نامع لاقف « اہنع هللا ىضر ناثعو ركب یا
 الصفم ىراخبلا هجرخأ ثيدحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهبطخ ىّتح

 ىراخبلا هجرخأ اک لسو هيلع هلا یل اص ىنلا ىلع اهسفن ةبهاولا تضرعو .٠ الوطم

 . حيحصلا نم عضاوم ىف ًاضيأ
 وه لب « ركنتسم ريغ هحالصل حلاص ىلع هتيلوم لجرلا ضرع نأ ملعف

 مهنإف اندالب ىف ةداعلاو مسرلاب هيف لابي الف « نيحلاصلا فلسلاو ءايبنألا ةنس نم

 هئانغل ضرعلا ناك اذإ هيف ةريغلا لحم ! معن . ةريغلا فالخ هنودعيو هنوركنتسي

 . ايندلا ماطح ىف ًاعمط

 هباوجو حاكنلا وأ جيوزتلا ظفل طارتشا ىلع ةيعفاشلا لالدتسا
 ديرأ ىنإ » : هلوقب ىعفاشلا باعصأ لدتسا : ىبرعلا نبا لاق : ةيناشلا

 انئالع لاقو ‹« حاكنلاو جيوزتلا ظفل ىلع فوقوم حاكنلا نأ ىلع « « كحكنأ نأ
 دقعني : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو « ظفل لكب حاكنلا دقعني : ( ةيكلاملا ىنعي )
 ةلئسملا هذه ىف هللا همحر ىعفاشلل ةجح الو « ديبأتلا ىلع كيلآلا ىضتقي ظفل لكب

 « “وش ىف ةجح هنوري ال مهو « انلبق نم عرشب اذه نأ اهدحأ : نيهجو نم
 عقو حاكنإلا ظفلب حاكنلا نأ ايف ةيآلا هذهف ء ةجح هارن انك نإو نحنو
 رظنيالو اهرهاظب هيضتقي الو « ةيآلا هذه نم ذخؤي ال حاكنلا ظفل ريغب هعانتماو
 . ( ىبرعلا نبال ماكحأ ) اهنم

 . لجرلا نم لوبقلاو ةأرملا لبق نم باجيإلا نوكي نأ بحتسي
 : ةأرملا لبق نم باحيإلا نوكي نأ بحتسملا نأ ةيالا تلد : ةئلانلا

 هلوق اذه نم نيبأو : ىبرعلا نبا لاق . ةيآلا هذه ىف امك « لجرلا نم لوبقلاو
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 لبق نم أدبف « اهكانجوز ًارطو اہنم ديز ىضق الف » : بازحألا ةروس ى ىلاعت
 . ىهتنا هب ءادتقالا بوجو ى فالح ال ىذلا انعرش وهو اهنع هللا ىضر بنيز

 نوكيل « ةأرملا لبق نم باجيإلا نوعقوي اندالب ىل ةيراحلا ةداعلا ىه : تلق
 ًامارتحا لجرلا نم ةبطحللا نوكت ! معن . هل ًاعركتو ًافيرشت ‹ لجرلا نم لوبقلا

 . نأ ىرحأ وهو « لجرلا نم 75 بلطلل ًابالجتساو « لحملا رطخو ةأرملا
 نم ةبآلا هذه ىف قبس ام هيفاني الو . ةرشاعملا نسح ىلإ اهل ىعوأو اهنيب مدؤي

 نوكيو « ًاردق هل ردقيو همئتغي حلاصلا نإف « هحالصل حلاصلا ىلع هتيلوم ضرع
 ًاباجيإ مالكلا اذه لعج اذإ هلك اذهو « ةرشاعملا نسحو ركشلا ىلإ هل ىعوأ كلذ

 ظ . بيرقنع ىئأيسو انهه راتخلا وه امك ًاضحم ًاضرع ال دقعلل ءاشنإو

 انعرش ىف زوجي ال ماهمإلا ىلع نيتنبا ىدحإ ىلع حاكنلا
 نأ لمتحي « نيتاه ىتنبا ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ » : هلوق نأ ملعا : ةعبارلا

 لب دقعلل ءاشنإو ًاباجيإ هنوك ىف حيرصب سيل هنإف « ةدقاعم وأ ةدهاعم نوكي

 نم نيققحملا دنع راتخلا وهو.« ةدهاعم هنوك حجرت اهرهاظب « ديرأ » ةغيص

 هنأ دقعلل ءاشنإو ًاباجيإ هنوك ىلع هجوتيام عفدنيف اذه ىلعو . ريسفتلا بابرأ

 . ةجوزلا نيعي ملام ماهبإلا اذه لثم ىلع حاكنلا زوج ال

 : هلوق رهاظ انههو « دوهش رضحمب نوكي نأ ىضتقي حاكنلا نإ اذكو
 ؟ حاکنلا حص تيكف دهاش كانه نكي مل هنأ لدی « لیکو لوقن ام ىلع هللاو »

 نييعتلا 'طا رتشا نم جرخ ‹ ةدهاعملل عقو امثإ لوقلا اذه نأ تفرع اذإ كنإف

 . ىناعملا حور ىف هلثمو « نآرقلا نایب ىف انخيش هلاق اذك . ًاعيمج ةداهشلاو

 نأ زوجي هنإف « نيتعيرشلا فالتخا ىلع لومحم اذه نإ : مهضعب لاقو

 نييعتلا نوكي مث « ةمهبلا ىلع حاكتلا مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش ى ًازئاج نوكب
 كلت یئ از و ا : جوزلا وأ ىلولا ىلإ ًاضوفم

 .( حور ) ا
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 فالخ هسيفو ؟ هتجوز رهم نوكي نأ لجرلا نم ةمدخلا حلصت له

 ةمدخ لعج هنأ هرهاظ « ججح ینا ىنرجأت نأ ىلع » : هلوق : ةسماخلا
 عفانملا لعج ىف انئالع فلتخا : ىلرعلا نبا لاق < اه ًاقادص ةراجإلاب نينس ىنامن

 , [مريغ هزاجأو « مساقلا نبا هعنمو « كلام ههرك : لاوقأ ةثالث ىلع ًاقادص
 هيلع طرشو ليئارسإ ىنب حلاص نم هتنبا جوز نيدم حلاص : ( ىضاقلا لاق )
 ةمدخللا نكلو « نالف ةمدخ ةنالف قادص نوكي نأ زوج الو « همنغ ىف هتمدخ

 هلعجو « ليئارسإ ىنب حلاصل نيدم حلاص ةمذ ىف رقتسا « مهدنع مولعم ضوع اهل

 . ( ىبرع نبا ) یهتنا -رهاظ اذهو . هتنب ال ًاقادص

 اهمدخي نأ ىلع ةأرما رح جوزت ولو : عئادبلا ىف هللا مهمحر ةيفنحلا دنع امأو

 اهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ لوق ىن اهلثم رهم اهو ةدساف ةيمستلاف ةنس

 همحر ىعفاشلا دنعو . ةنس ةمدخ ةميق الو « ةحيحص ةيمستلا دمحم دنعو « هللا

 اهجوزت اذإ هنأ : هرداون ىن ةعامس نبا ركذو . ةنس ةمدلخ الو ةحيد ةيمستلا هللا

 ةياور ظفلو . ةنس اهمنغ ىعر الو « ةحيمص ةيمسنلا نأ ةنس اهمنغ ىعري نأ ىلع
 ىعر نآل « ةمدعللا ىف حصت ال اك « منغلا ىعر ىف حصتال انآ ىلع لدي لصألا

 : لاق نم مهنمو « نيتياور اهمنغ ىعر ىف لعج نم انحياشم نمو . اهتمدخ اهمنغ
 ناك ول ىتح : ( لاق مث ) . امل تمدح ى فالحل امإو عاجإلاب منغلا ىعر ف حصي

 ‹اهضرأ ةعارزو اهباود ىعرك « لجرلا ىلع ةلذم الو هيف ةناهتسا ال العف ىمسملا
 نم ال اهرمأب مايقلا باب نم كلذ نأل « ةيمسآلا حصت تيبلا جراخ ىنا لامعألاو
 . :VA) ۲ ًارهم هتيمست حصي ام لصف عئادب ) ىهتنا -ةمدخلا باب

 دنع هرهاظ ىلع وهف ًاقادص نيدم حلاصل منغلا ىعر لعج نم ةيآلا ىف اف
 تناك اذإ « ةأرملل ًاقادص باودلاو منغلا ىعر نوكي نأ اوزوج نيذلا انحياشم

 لصألا ةياور ىلع امأو . ةعقاولا هذه ىف امك ةنيعم ةدم ىلع اهطئارشب ةراجإلا
 : هوجوب ةيآلا نع باوحلاف < ةياورلا رهاظ ىه ىلا
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 ىموم ةعيرش ى رهملا نوكي نأ زوجي هنإف « نيتعيرشلا فالتخا : لوألا
 نأ » : ىلاعت لاق اك هطارتشاب لزن نآرقلاو « ةيلاملاب طورشم ريغ مالسلا هي
 .  تايآلا نم اهريغ ىلإ « مكلاومأب اويز

 ىلع حاكن مث لاملا نم نيعم ئش ىلع ةراجإ : ناتلماعم انهه نأ : ىناثلاو

 منغلا ىعر ال لاملا وه ذئنيح رهملاف « نيدم حلاص ةمذ ىف ىذلا نيعملا لالا كلذ
 . هريغو حورلا ف هركذ . ةمدحللاو

 ىلع « ىنرجأت » ظفل راتخا انهه نم ىلاعتو هناحبس هللا لعلو : تلق

 ةراجإلاب ةمذلا ىف مزل ام لب « ةمدخللا نيع وه سيل رهملا نأ ىلإ ةراشإ « ىنمدخن و

 . لاملا نم

 .اهببآل اهقح بهل نأ ةأرملل معن « ابلو قحال ةأرملا قح رهما

 وو : ىلاعت هلوقل . اهيلو وأ « اهيبأ قح ال ةأرملا قح رهملا نأ : ةسداسلا
 هلوقو « اهكلمو اهقح رهملا نأ لدف اهيلإ رهملا فاضأ « ةلحن ناقد ءاسنلا اونآ .

 رهملا نأ ىلع لد « ًائيرم ًائينه هولكف ًاسفن هنم یش نع مكل نبط نإف» : لجو زع

 . ( حور ) ًاطاقسإ وأ ةبه تءاش فيك هيف فرصتت نأ اهب ةطاخ. اهكلم

 ؟ هبال ًاقادص اهترجأ وأ نيدم حلاصل هتمدخ تراص شيك اذه لف

 ىب حلاص نم نيدم حلاص ةراجإ وه ةبآلا ىن روكذملا مولعملا نأ باوحلاو

تلكو مأ هلهأ ىلإ مالسلا هيلع ىسوم هافوأ مث ةرجألا هافوأ هنأ مث « ليئارسإ
 

 نيع لعج نيدم حلاص ناكو اهيبأل هتبهو وأ « اهسفنل رهملا ضبق ىف اهابأ هتنبا

 . باتكلا ىف هنع توكس كلذ لكف « اهقادص هتمدخ

 هببي وأ اهابأ لكوي نأ اه :نإف « لاكشإ الف لوألا ةئالثلا تالاتحالا قف

 مالكلا جاتحي ريخألا لامحالا ىلع ! معن . ةيفنحلا دنع ررقملا مولعملا وهن اك اهبأل

 رهاظلاو . عئارشلا فالتخا باب نم ًاضيأ كلذ لعجي نأ نكميف « هيجوت للا
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 سالو نيلاصلا نأش نع ديعبف ريحألا لايحالا امأو « لوألا تالاتحالا هيف
 | ٠ ١ مالسلا هيلع بيعش ناك نإ

 ع مهسفنأل نوط رتشي بارعألا ةداع كلذ نإ ؛ ىبرعلا نا لاق دقف

 مارح وهو < رهملا ىلع ةدايزو ناولح وه بارغألا هلعفت ىذلا اذهو < جاوزألا

 جر اهف انئالع فلتخا دقف هسفنل ًائيش ىلولا طرش اذإ امأف « ءايبنألاب قلب ال

 رخآلاو « زئاج هنأ اهدحأ : نيلوق ىلع ةأرملا دي ىف لخدي الو < هدي نم جوزلا

 ش قولا زوج ال

 , ًادحاو الوق زوجت ال ةوشر وهف هللا مهمحر ةيفنحلا انتمتأ دنع امأو : تلق

 .اهريغو ةيدنهلاو راتحلادر ىف اذك . هاطعأ ام هنع درتسي نأ جوزا قحئسو

 عم هنيلإ ريصملاف ًادج ديعب مالسلا هيلع بيعش نع لاتحالا اذه نأ : لصاحلاف
 ايعرل راجتسا ىلا منغلا نوكت نأ لمتحي ًاضيأو . زوجي ال رحألا تالاّحالا دوجو

 . ًاسأر لاكشإلا عفدنا ذئنيحف ٠ تنبلا كلت منغ ىه

 مالسلا هيلع یسوم ةلماعم ىف ةلوهحلا ةراجإلا نع لاكشإلا باوج

 ةراجإ هنأب « ىنرجأت نأ ىلع » : هلوق ىبرعلا نبا لكشتسا دق : ةعباسلا
 هنأل فرعلاب مولعم هنأب باجأ مث « ةرجألا الو ةمدحللا هيف نيعت مل ةلوهجم
 ليلدو ةلملا لوصأ نم لصأ اندنع فرعلاو ؛ هلثم هيف فرصي اف هعفانمل قاقحتسا
 8 . ًاصخلم ىهتنا  ةلدألا ةلمج نم

 الو اهتقوالو ةمدخ ةهج هيف نيع مل ىلا ةراجإلا هذه لثم نإ : تلق
 هاج ةلاسر هيف هللا همحر ىلاشلا نيدباعلا نبا ةمالعللو . دحاو عموم ريغ ىف ةيفنحلا لوصأ هل دهشي اك « نييعتلاب هيف حرصي مل نإو ًاتيعم هوربتعا ”فرعلاب *ىشلا نيعت ثيحف « ةجحو اليلد فعلا اولعج ًاضيأ مهنكلو « هللا اهمحر ىففاشلاو ةفينح ىبأ مامإلا بهذم ىلع اهسفن ىف ةحيحت نكت مل نإو < اهترجأ
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 ةفورعم نيدم حلاص ةمدخ تناك نإف « فرعلا ىلع ماكحألا ءانب ف فرعلارى ,

 . ًاضيأ اندنع ةراجإلا تمص دقف مالسلا هيلع ىسوم دنع تنيعت نيم,

 وه لب <« ةدقاعمو باجيإب سيل مالكلا اذه نإ : الوأ انلق ام هيف رهظألاو

 اهطورش ىلع كلذ دعب عقو ةراجإلاو حاكنلا دقعف « دقعلل ةركاذمو ةدها.ر
 امج باوحللا وهو « الصأ لاكشإ الف « هليصفت نآرقلا ىأ ركذي ملو « ةبسانلا
 . حاكنو ةراجإ نيب عاّمجا هيف نأب ىبرعلا نبا هلكشتمإ

 اهسفن ال ةأرملا ءايلوأ حاكنلا ىلوتي نأ وألا
 ىذلا وه ىلولا نأ ىلع « كحكنأ » : هلوقب ىبرعلا نبا لدتسا : ةنماثلا

 :٠ تلق . ىلو نذإ الب حاكن زوجي الو . ةغلاب ةيلوملا تناك نإو « حاكنلا ىلوني

 نيب ملسم وهو < حاكنلا ىلولا ىلوتي نأ ىرحألاو ىلوألا نأ الإ لدم مل ةبآلا نإ

 ةلالد الف ىلولا نذإب الإ ةغلابلا حاكن دقعني ال هنأ امأو « دحأ هركنيالو ةمئألا

 . ى ال ام” هيلع ةبآلل

 اهحاكنل ةغلابلا ركبلا راتسا ىف مالكلا

 ةغلاب ركبلا هتنبا جوزي بألا نأ ىلع ةيآلا هذبب ىبرعلا نبا لدتسا : ةعساتلا

 لاقو . راهتسالا نم ىش ركذي مل ةيآلا ىف نإف ؛ راميتسا ريغ نم.« ةغلاب ريغ وأ
 . اهاضرب الإ دحأ اهجوزي الف ةريغصلا تغلب اذإ : هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا
 اهنذإو اهسفن نم رمأتست ركبلاو ‹ الو نم اهسفنب قحأ ميلا » حيحصلا ثيدحت

 اهدنع ركذ امل نيدم حلاص نإف رامتسالا كرت ىلع لدي ام ةيآلا ف سيلو .. « اهتاص
 ةامصلا ناكف ًاراهتساو امل ًاعامسإ ناك « نيئاه ىتتبا ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ ىنإ ١

 سيل هنإ : انلق دقو « حاكنلل ادقع مالكلا اذه دعأ اذإ هلك كلذ نأ ىلع « اذا

 ۰ . لاكشإ الو لالدتسا الف « دقعلل ةدهاعم وه لب ةدقاعم
 حاكنلا ىف ةءافكلا حب

 ىسوم هبحاص نأ نيدم حاص لع ال ؛ ةءافكلا ےل ٠ ةرشاعلا

١ 
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 هآر الف لاملا ةءافك امأو « بسنلا ةءافك هدنع تققحت دقف ليئارسإ یب 7

 تلاق ام ىلع ليلد وهف « هب ىتكا هلهأو هيفكي ام ةرجألاب بستكي ًابستكم
 . لاومألا ةبحاص ةينغلل وفك ةقفنلاو رهملا ىلع رداقلا نإ : ةيفنحلا

 حاكنلا ىف داهشإلا ثحب

 : ىلاعت هلوق : ىبرعلا نبا لاق « حاكنلا ىلع داهشإلا ىف : رشع ةيداحلا |

 نم ًادحأ ادهشي ملو داهشإلا ىف هللاب ناح اضلا ىنتكا « ليكو لوقن ام ىلع هللاو »
 داهشإلا ال نالعإلا هدنع طرتشي هنإف هللا همحر كللم بهذم وهو . ىهتنا - قلعللا

 نع باو باف ٠ حاكذلا طرش داهشإلا : هللا اهمحر ىعفاشلاو ةفينح ىبأ دنعو

 يدر عم تيجو يمرر دكا عرب ًاقباس انلق ام ةيالا

 . دقعلا دنع قلخلا نم ًادحأ ادهشي مل اهنأ ىلع

 ةبآلا « هلهأب راسو لجاألا ىسوم یضق املف »

 : ناتلئسم ةيالا ىف ٠

 نعملا لمعلا نم ًائيش ديزي نأ رجألل بحتسي

 ءاض رتسا نيعملا لمعلا نم ًائيش ديزب نأ ريجألل بحتسي هنإ : ىلوألا

 اذهل ةرجألا ىلع ايش ديزي, نأ رجأتسملل بحتسملا نأ امك «رجأتسملا بلقل ةباطتساو

 ؛ اهمتأو نيلجألا وأ ىضق مالسلاو ةولصلا هيلعو انيبن ىلع ىسوم انيبن نإف « ىنعملا
 ىضق نيلجألا ىأ لئس هنأ » اىهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىراخبلا ىور اک
 لاق اذإ هللا لوسر نإ . اههبيطأو ا|هرثكأ ىضق : لاقف ؟ مالسلا هيلع ىسوم

 ناك كلذك و ( بيطألاو رثكألا ءاضق مهلك لسرلا ةداع نم نأ ىنعي ) « لعف

 : نازولل لاق ثيح رومألا هذه لاثمأ ىن ملسو هيلع هللا ىلص انيبن اع
 . حجرأو نز

 ا نم لحفل ءادأ دعب اهاضر هلهأب رفاسي نأ لجرلل

 : نآرقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا لاقف . دارأ ثيح هلهأب جوزلا رفس : ةيناثلاو
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 هلهأب بهذي نأ لجرلل نآ ىلع ليلد « هلهأب راسو لجآلا ىسوم ىضق الف ,
 مرتلي نأ الإ ء ةجردلا ةدايزو ةيماوقلا لضف نم اهيلع هل امل « ءاش يح
 متلحتسا ام هب یوی نأ طرشلا قحأو « مهطورش دنع نونمؤملاف « ًآرمأ اه
 . ىنا - جورفلا هب

 اه طرتشي ملام « ءاش ثيح هلهأب رفاسي نأ ةيكلاملا دنع جوزلل نأ ملعف

 . هطرش نوي نأ هيلع بجي طرش نإف « اهيبأ تيب ىف مايقلا

 رفاسي نأ هل نأ هللا همحر مامإلا نع ةياورلا رهاظف ةيفنحلا انتمتأ دنع امأو

 - نيبيقفلا نع ةيحلاولولاو ةيناخلا فو . ال هنودبو « اهرهم نم لجعملا ءادأ دعب اهب

 « نامزلا داسفل اهاضر الب ًاقلطم رفسلا هل سيل هنأ - ثيللا ىبأو رافصلا مساقلا ىبأ

 نأ ةيحباولولا ىو . راتخلا هنأ طيحلا فو « ىوتفلا هيلع نأب راتخلا ف حرصو

 نم هلعجف : لاقو . الف اننامز ی امأ « مہنامز ىف ناك ةياورلا رهاظ باوج

 : راتخلا ردلا فو . (راتحلادر ) نامزلاو رصعلا فالتخاب مكحلا فالتخا باب

 هراتخاو ‹ عمجلا حورش ىف امك ىتفي هبو « اهب رفاسي ال ًانومأم نکی ملوأ»
 ىتتلم ىف

 رهلا ى نكل « ىلفرلا انخيش ىتفأ هبو « فنصملا هدمتعاو ىواتفلا عمجمو رحبألا

 ىزاربلا هب مزجو ٠ اهيلع ًاربج اهب رفاسي ال هنأ انرايد ىف لمعلا هيلع ىذلاو

 ةحلصملا نم عقي هدنع امب ىفي : نيلوصفلا فو « ىوتفلا هيلعو : راتخلا ىو . هريغو

 ىغملا مع ول لب ةلئسملا هذهب ًاصاخ اذه سيلو » : هتحت ىماشلا لاق . ىا

 اهرارضإ دصقب اهلهأ نع ةديعب « ةدلبلا ف ىرخأ ةلع نم اهلقن ديرب هنأ
 زوجي ال

 ظ . ( رهملا باب راتحلا در ) « كلذ ىلع هنيعي نأ

 0 زاوج وه ًاضيأ ةيفنحلا دنع لصألا نأ : هلصاحو
 لا نم اودهاش امل هب ءاتفالا ع. ر . ١

 0 0 مهعنم امأو ‹ رهملا نم امل لجع ام ءادأ

 + ايت هب ا یک را ا وا نامزلا داسفل اهب رارضإلا
 . عاجإلاب لازب ررضلا نإف . رارضإلا دصقب ًاضيأ ةديعب
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 هلهأب E ىسوم نم رفسلا اذه نأ اهرهاظف ةروكذملا ةبآلا امأو

 حصي الف ٠ ًانوم فكي ‹ اهل لجع ام اهيلإ ىدأ ام دعب اهاضرب ناك

 . نيلوقلا دحأ ىلع اهب كسقلا

وم اي نأ ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلا ف نمألا داولا
 ىس

 . « نيملاعلا بر هللا انأ ينإ

 یطاش نم ىدون »

 ىف نم كروب نأ ىدون » لذلا ةروس ىو « كبر dha نو ها

 . اهنيب قيبطتلا لكشتساو ٠ « خلا هللا انأ ىلإ ١ صصقلا نم ةيآلا هذه ىو « رانلا

 ظافلألا تناك نإو « ىنعملا ف ضراعت الو فالتا ال هنأب امإ باوحمباف
 ام ضعب روسلا هذه نم لك ىف ىكح ىلاعت هنأ ىلإ مامإلا بهذو « ةفلتخم
 . فلكت ىلإ جاتحن ةثالثلا عضاوملا هذه ىن ام نيب ةقباطملا نأ امل « ءادنلا هيلغ ”لمتشا

 : لئاببم ةيآلا هذه ىف مث

 اف كرابم حلاص لمع عوقوب كردت ضرألا ةعقب

 < ايف كرابم حلاص لمع وأ لعف عوقوب كربتت ضرألا ةعقب نأ : ىلوألا
 لجأ نم وه امنإ ةيآلا هذه ىف ةكرابم ةعقبلا هذه هتيمست نأ رهاظلا نإف
 . ( حور ) ىلجتلا نم اهنم عقو ام

 ايئاذ ال ًايلاثم ًايلجت ناك رانلا ةروص ىف هناحبس هنيلجت
 رانلاک تاقولخلا ضعب ةروض قف ىف ىلاعتو هناحبس هيلجن نأ: ةيناثلا

 هقيقحت رم اك ًايلاثم لب ًايئاذ ًايلجت نوکت ال ايندلا ىف اهنأ الآ « زوجي ةعقاولا هذه ىف
 . للا ةروس 2 الصفم

 ؟ناك نیکو كلذ ريغوأ ًايظفل ناك له مالسلا هيلع یوم هعمس ىذا مالكلا ف ثحب
 ناسنإلا هعمسي نأ زوجت ىلاعتو هديك مالكلا نأ : ةنلاثلا
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 راثآلا هيلع لدت ام ىلع رهاظلا نإف ؟ مالسلا هيلع ىسوم هعمس امك « ايندلا ماع یہ

 داحتا الب ةرجشلا ىف ىلاعت هللا هقلخ : ليقف « ىظفللا مالكلا عمس مالسلا هيلع نإ
 هج نبا مالسلا هيلع قيوم ةعيتو + كلذك ءاوغا ف هفلخ ؟ ليو لا لولختالا
 سمس اإ هنأ : نيفراعلا ضعب ركذو . تاهلا حج قم وا نقلا با

 نم ءاش اب لجو زع هروهظ دعب كاذ ناکو ۰« توصب ىظفللا ىلاعت همالک

 ىلع قاب كلذك هروهظ عم ىلاعت هناحبس وهو « ةكحلا اهيضتقت ىلا رهاظملا

 ظ . قالطإلا ديق نع ىح هقالطإ

 ‹ ةروص ىف ةمايقلا موي هدابعل ىلجتي ىلاعت هنأ » : حيحصلا ى ءاج دقو

 هتافصو ىلاعت هللاو . « هنوفرعيف ىرخأب مهل ىلجتي مث هنوركنيف مكبر انأ : لوقيف

 فوقو هل نوكي نأب هسفن ركفلا نثدحي الف « لالخاو ةمظعلاو ةزعلا بجح ءارو نم

 توص نودب ىسفنلا مالكلا عم هنأ بهذ نمو . لاوحألا نم لاحب ةقيقحلا ىلع
 ؛ مالكلا ءادن ال ىحولا ءادن ناك اذه هئادن نأ وأ « ىلازغلاو ىرعشألاك فرح وأ

 مساب هصاصتخا هجو هيلع رهظي ال هنأو ءرهاظلا ةفلاخم نم هيف امل . دعبأ دقف
 ىسومب صتخي ال ىحولا قيرط ىلع مالكلا نإف « ميلكلا

 ى ماع وه لب مالسلا هيلع

 ظ | . مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاس

 وأ كلم ةطساو الب ىلاعت همالك عمس هنأب لوقلا ىلع صاصتخالا هجو (

 وه ام ىلع دابعلل بستكم ريغ توصب نکل دحاو بناج نم ناک ءاوس « باتك

 دنع ههجو امأو . ةداعلا قرخ نم لك ىف ال تاهملا عيمج نم وأ « انعام نأش

 ىلجتلا اذه نإ : اولاق نأ ضي كلذكف رهظملا ىف ىلجتلا دعب ناك عامسلا نأب نيلئاقلا

 ًاصخلم حور ) مالسلا هيلع ىموم ىوس ءايبنألا نم دحأل مقي |
) . 

 « نوبذكي نأ فاخأ ينإ  هلوق ىلإ - ًاناسل یم حصفأ وه نوراه ىخأو »

: لاقو « ةديبع وبأ بهذ هيلإو ةداتق نع ىور اك انوع ىأ « آءدرو : هلوق
 

 : هلوقب قيدصتلا ناك امل « ىمدصي » : هلوق . هتنعأ ىأ هودع ىلع هتأدر : لاقي



 لا ۱۱١

 ءالع لاق < ءاوس هيف لقابلاو نابحسلا لب « ةحاصف ىلإ جاتحي ال « قداص هنإ ,

 هقدصي ىح نيهاربلاو ججحلا داربإو « نايبلاب فالك حانج لصي نأ دارملا وأ

 . ( ام رييغتب حور ) موقلا

 : .نيرمأ لع ةنيآلا تلدف + ثيعشلا دلا لاق

 زوج سانلا نم ةنواعملا بلط

 : ءادعألا ةحءاحم كلئع قيفرلا ءاغتباو نوعلا بلط 9 لوألا

 مومذم ريغ بيطخلا ف ةحاصفلا فصو ءاغتبا

 ىف ةحاصفلا فصو ءاغتبا نأو « ًايولطم ًادومحم ناسللا ةحاصف نوك : ىناثلاو

 . مومذملا فلكتلا نم سيل بيطعللا

 « نيلوألا انئابآ ىف اذبم انعمس امو ىرتفم رع الإ اذه ام ولاق »

 ةقيقح هل امو ضحم ليخن ناعون رحسلا

 هقلتخت رع ىنعملف « بذكلا ىنعمب ال « قالتخالا وه ءارتفالا نم دارملا : ليق

 ةقيقح ال هومم رس وه ىأ « هيوقلا : ءارتفالاب دارملا : ليقو . هلثم هلبق لعفي مل
 ٠ ٠ . رحسلا عاونأ رئاسك هل

 امو « ةقيقح هلام رحسلا عاونأ نم نأ ىلع ةلالد ةبالا ىف ىناثلا ىلعو
 ةرقبلا ةروس ىن هقيقحم رم دقو . ضحم ليخت وأ هيوم وه لب ةقيقح هل سيل ام
 . الصفم

 «رانلا ىلإ نوعدي ةمنأ مهانلعجو »

 ىلاعت هلل ناقولخم امهالك رشلاو ريخلاو « لمعلا نيع ءازخلا
 ذاجم رانلا نأ ىلع ىصاعملاو رفكلا نم رانلا تابجوم ىلإ نوعدي هدارم : ليق



 5 ل

 خياشملا رونأ انخيش لاق ام وه  فلكت لك نع ىلاكنا - باوصلاو « كلذ نع
 ىذلا لمعلا اذه ىتأي امنإو ؛ لمعلا نيع وه ءازحلا ةقيقحلا ىف نإ : هرس سدق

 اك « ةرخآلا ىف راثلا نم بيمل وأ ةنحل ا نم ةضور ةروص ىلع ايندلا ىف هانلمع

 اولمع ام اودجوو » : ىلاعت لاق .زيزعلا ليزتلا تايآ نم دحاو ريغ هب دهشي
 ةرذ لاقثم لمعي نمو هرب ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمو » : ىلاعت لاقو « ًارضاح

 . تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ « ترضحأ ام سفن تملع » : ىلاعت لاقو « هري ارش

 . رخآ عضوم هليصفتلو . ىصحت نأ نم رثكأ بابا اذه ىف ثيداحألاو
 نم هيلإ نوعدي اوناك ىذلا نإف « زاجم الو ليوأت ىلإ ةجاح ال اذه ىلعف

 ةنسلا لهأ بهذم وه ام ىلع ةبآلا تلد ًاضيأو . رانلا نيع وه ىصاعملاو رفكلا

 . ةلزتعملا ًافالخ لجو زع هلل ناقولخم اهالك رشلاو ريحللا نأ نم

 « سانلل رئاصب ىلوألا نورقلا انكلهأ ام دعب نم باتكلا ىسوم انيتآ دقلو »

 بتكلا هلثمو « هريغل ال ملاعلل زوجي اهلاثمأو ليجتإلاو ةاروتلا نم ةقباسلا بتكلا ةءارق

 | تايمالسإلا ف سبايلاو بطرلا عمجت ىلا
 . مهدعب نمو مهمعي ام : ليقو مالسلا هيلع هتمأ : ليق : سانلاب دارملا |

 مهدشر ام اهمضتل ملسو هيلع هللا ىلص انيبن هيلإ ثعب نمل رئاصب ةاروتلا نوكو
 هنأب بقعتو . مهملع ىلإ الع مهديزي وأ « مالسلاو ةولصلا هيلع هتثعب ةقيقح ىلإ

 ىضر رمح نأ ١ حص دقو . اهيف ام لعلاو ةاروتلا ةعلاطم ىلع ضحلا اذه ىلع مزاي

 اهارقيل ةاروتلا نم اهبتك عماوج ى سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذأتسا هنع هللا

 : لاق مث . ههجو ىف فرع ىتح لسو هيلع هللا لص بضغف « هملع ىلإ الع دادزيو
 هلي نم هنع ىلاعت هللا ىضر رمع اهب ىرف « ىعابتا الإ هعسو امل ًايح یسوم ناكول

 ' . « كلذ ىلع مدنو 1

 « ةفرحم تناك مهيديأب ناك ةاروتلا نأ لع ال ناك بضفلا اذه نأب بيجأو

 ىلع لدي ال - ديدج رفكلا نع جورخللاو « ثيدح مالسإلا ثيح -اهتعارق نع ىهنلاف
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 و 4و .هب ءاجام ةحصب الع ديز.و « لسو

 نم نونمؤملا ناك دقو . « نيقداص متنك نإ اهولتاف ةاروتلاب اوتأف » : ىلاعت هلوق

 نم نولقني ام اهنم نولقني - رابحألا بعكو مالس نبا هللا دبعك  باتكلا لهأ

 ' عامس نيب قرف الو « مالسإلا نيطاسأ نم دحأ هعامس الو كلذ ركني ملو « رابخألا

 ةمالعلا ىلوملل جاتحما ةفحت ىو . اهنم هذخأو ایف هتءارق نيبو مهنم هنولقني ام

 اهليدبت ملع ةاروت وحن ةعلاطم رحبتم ماع ريغ ىلع مرحي : ةمحرلا هيلع رجح نبا

 ٠ . ( ًاصخلم حور ) ىبتنا  قيقحتلا ىلإ برقأ وهو . هيف كش وأ

 سانلل رئاصب ةاروتلا ىف نأ وه « سانلا » ظفل مومع نم رهاظلا نأ : لصاحلاف

 لك ىلع ديفت ىهو قاقرلاو ظمعاوملا ىلع ةلمتشم ةخوسنم اهنوك عم اهنإف ةبطاق
 نكي مل نمل هنع زاراحالا بحي ةفرح اهنوكل اهنأ الإ هسفن ى اهيف رظنلا زوجيف لاح

 ىف مكحلا وهو : تلق . رجح نبا هلاق اهك . نيمسلا نم ثغلا فرعي ًارحبتم ًاملاع

 . ثيدحلا تاياور نم ريكانملاو تاعوضوملا ىلع لمتشي باتك لك

 « كلبق نم ريذن نم مهانأ ام ًاموق رذننل»

 ةمأ لك ىف لوسرلا لاسرإ ىف تابآلا نب ضراعتلا عفر

 مه ذإ لسو هيلع هللا ىلص هل نورصاعملا برعلا موقلاب دارملا نأ رهظألا
 رهاظو « نييضاملا مهفالسأ نود مهايإ مالسلاو ةولصلا هيلع هراذنإ روصتي نيذلا
 ىلص دمحم انيبنو انديس لبق لوسر الو ین مهتأب مل ًاضيأ نوبرقألا مهئابآو لب مهنأ
 انديسك « ةديعبلا نورقلا ىف برعلا ةمأ ىلإ ىن ةثعب فاني ال اذهو « ملسو هيلع هللا
 رذنتل ١ سي ةيآو ةبآلا هذه نيب ضراعت الف ذئنيحو . مالسلا هيلع ليعامسإ
 ايف الخ الإ ةمأ نم نإو ».: ىلاعت هلوق نيبو « نولفاغ مهف مهءابآ رذنأ ام ًاموق
 ( . « الوسر ةمأ لك ىف انثعب دقلو » : ىلاعت هلوقو « ريذن



 ىو

 « نورك ذعي مهلعل لوقلا مه انلصو دقلو »

 بولقلا ىف عجنأ ةوعدلاو قحلا غيلبل ل راركتلا

 : رعاشلا لاق . ضعبب اهضعب لبحلا عطق مض « ليصوتلا » لصأ

 لصوي لازيال فيعض لبحب 20| ىتمذ لانام ناورم یل لقف

 ةككحلا هيضتقت امسح ضعب رثإ هضعب الصاوتم نآرقلا انلزنأ دقلو : ىنعملاو

 هانركذ ىذلاو «ضعب ىلإ اهضعب عجري رخأ لاوقأ ليصوتلا ريسفت ىو . (حور )
 ليصوت نأ وهو < غیلبتلا ىف عفنلا مظع بدأ ميلعت ةبآلا ىف . حضوأو رهظأ
 وهو بولقلا ىف عجأو عفنأ ةبسانم تارابعب ةرم دعب ةرم قحا ضرعو لوقلا
 . ركذتلا ی ميظع روم

 . 2( نيملسم هلبق نم انك انإ  هلوق ىلإ  هلبق نم باتكلا مهانيثآ نيذلا »

 ةفص مهرغ ىلع هقالطإ زوجيو ًابقل ةمآلا هذبب صوصخم نيملسملاب ةيمستلا

 مهنأ كلذو « نيملسم نآرقلا اذه لوزن لبق نم انك انإ : ريرج نبا لاق

 مهيلعو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ئجم لبق ءايبنألا هب تءاج امب نينمؤم اوناك
 هباتكيو هثعبعو هب اوناكف“ هتعنو دمحم ةفص مهتك قو ؛«بتكلا نم نيعمجأ

 . ىهتنا  «نيملسم هلبق نم انك انإ » :اولاق كلذلف «نآرقلا لوزن لبق نيقدصم

 قدصم دحوم لك ةفص مالسإلا نإ : رحبلاو فاشكلا ىو :حورلا ىف لاقو
 نيب نم ةمألا هذه تايصوصخ نم سيل مالسإلا نأ هيلع رهاظلاو . ىحولاب
 ىف فلأو « تايصوصخللا نم هنوك ىلإ ةمحرلا هيلع ىطويسلا بهذو . مثألا
 . ىلع تعجطضاو ةساركلا هذه فيلأت نم ثغرف امل : اهليذ ىن لاقو ةسارك كلذ

 اغأكف ةيآلا « هلبق نم باتكلا مهانينآ نيذلا » : ىلاعت هلوق ىلع درو شارفلا

 «ةعاس ابيف تركف دقو « ةيصوصخلا مدعب لوقلل ةلالدلا اهرهاظ نأ امل لبج ىلع ىلأ

 تظقيتسا الف « باوحلاب حتفي نأ توجرو ىلاعت هللا ىلإ تأجلف «*ىش اهيف یل هجتي ملو



KE 

 ةبوجأ ةثالث اهنع رهظف «حستف دق باوحلاب ًاذإ رحسلا تقو :

 نود هيف ةقيقح وه اك لابقتسالا هب دارم لعاف مسا نيملسملا نأ : لوألا

 'لبق نم انك انإ : ةيآلا ريدقتو . لصألا وه ةقيقحلاب كسقلاو - ىضاملاو لاخلا

 . هفصوو هشعب نم انبثك ى هدج انك امل « ءاج اذإ هب مالسإلا ىلع نيمزاع هئيجم

 مهنأو « .نآرقلا ةقيقحب رابخإلا مهدصق نأ ىلإ دشري قايسلا نأ : اذه حشریو

 مهدصق سيلو « لسو هيلع هللا لص ىنلا ءاج اذإ هب مالسإلا دصق ىلع اوناك

 ا ا ريا یا

 . یال اك

 مالسإلا فصوف «هب نيملسم هلبق نم انك انإ ةيآلا ىن ردقي نأ : ىناثلا ٠

 ا 0 ثيح لايف ةلسلاركذ كلذ حشريو «ليجنإلاو ةاروتلا ال نآرقلا هببس .

 تفذح اهنأ الإ ًاضيأ انهه ةدارم ةلصلا نأ ىلع لدي هنإف «نونمؤيهب مهو

 .راركتلا ةهارك

 نم نأ نم ىرعشألا بهذم وه ام ىلع ءانب مهنم فصولا اذه نأ : ثلاثا

 لاح ىف ناک ولو « ًانمؤم ىلاعت هدنع ىمسي وهف ًانمؤم تومي نأ ىلاعت هللا بتك

 ءالكهف « ىلاعت هدنع امب انملع مدعل هيلع فصولا اذه نحن قلطن مل امنإو .رفكلا
 نيفصتم اوناك مهنأ مهسفنأ نم اوربخأ مالسإلا ىلع لوخدلاب م ىلاعت هللا متخ ال

 فصو نم ىلوأ كلذب مهفصوو ةمئاحللاب فصولا اذه ىن ةربعلا نأل . لبق هب
 . قح نيد ىلع اوناك منل مالسإلا ىلع تومي هنأ ىلاعت هللا معي ىذلا رفاكلا

 قالو ..ىهننا - مالكلا لع نم دعاوق نم ةبإالا هذه ى هاندفتسا قيقد ىنعم اذهو

 هانركذ ام ىنعمب وهف ىلاثلا باوحلاامأو . لوألا باول اذكو باوتللا اذه فعض

 | . (حور) ىمتنا  هريغو ىواضيبلا هركذ دقو ةيآلا ىف

 لبق نم نيملسملا مكامس وه و : امت هلوق تحت جحلا ةروس نم حورلا فو
 ةمآلا هذبب صوصخ نيملسملاب ةيمستلا نإ : لاق نم ةيآلاب لدتسا :(اذه قو
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 انیبن ىلعو هيلع مهاربإ ءاعد ىف ىلاعت هلوق كلذكو : تلق . ه8 رظن هيفو

 رعشي ًاضيأ « كل ةملسم ةمأ انتيرذ نمو كل نيملسم انلعجاو ائبر » مالسلاو ةولصلا

 . ةيمسنلا هذبب ةمألا هذه صاصتخا ىلإ

 ل لل فيعضلا دبعلا لاق

 : نيبرض ىل لع يملا ظفل قالطإ نأب ضراعتلا

 ىناثلاف . بقللا ثيح نم : ىناثلاو « ىنعلاو فصولا ثيح نم : اهدحأ
 بتكلاو نآرقلا ى نيملسملاب بيقلتلاف . لوألا نود ةمألا هذبب صوصخم

 فاني ال هنكلو . ةقئافلا 0 ل هذه لست ف هلبق ةلارنملا

 باقلألا نسم دعي « قورافلا »و « قيدصلا » ظفل نأ قرت اك كلذو

 زوجي ال هنإ دحأ لقي مل كلذ عمو « امنع هللا ىضر رعو ركب ىبأب ةصوصخملا

 دارفأل ةدراولا باقلألا رئاس كلذكو . فصولاو ةغللا ثيح نم اه ريغ ىلع هقالطإ

 هنع هللا یر ةديبع فأل ) ةمألا نيمأ » < نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 تالكلا هذهل نإف . املاثمأو «ةزمحل « ءادهشلا ديس هو «ديلولا نب دلال ( هللا فيس »و

 مكامش وه » جحلا ةبآق ذئنيحو . ًافيصوت مهب ةيصوصخ الو ًابيقلت ءالاوهب ةيصوصح

 عون ىل اع (هتلالد ىلع كش ال « كل ةيلس ةمأ و1 لا هلوقو ةبآلا « نيملسملا

 ف ام ةفصلا یاني ال صاصتخالا كلذ ! معن .بقللا ثیح نم وهو صاصتخالا نم

 1 لع ىلاعتو هناحبس هللاو « نيملسم هلبق نم انك انإ » صصقلا ةبآ

 ««اوريص امم نيترم مهرجأ نوتؤي كئلوأ »

 .كلذ ريغ وأن يناعيإلل وه له اوملسأ اذإ باتكلا لهأرجأ ف فعاضتلا ةلع ىف مالكلا

 : لاق نم مهنف . رجألا فيعضت ةلعو « ةبآلا ىنعم ىن ليوأتلا لهأ فلتخا

 لوق كلذو « نآرقلاب ناميإلا ىلع مهربص مث ةاروتلاب نامبإلا ىلع مهربص هببس
 . هدعب ةرمو هلوزن لبق ةرم « نیترم نآرقلاب ناميإلا هنس نإ : لاق نم مهتمو ٠ ةداتف

 . هدانسإب ريرج نبا هركذ ءمحازم نب كاحض لوق كلذو



 ه ١١8 لب

 :ساتكلاب ناميإلا ىف مهلمع راركت هببس : تاحوتفلا ف ربكألا خيشلا لاقو

 ‹ هنمض یف نآ رقلابو ءالالقتسا مهباتكب الوأ اونمآ مهنإف . ًاعيمج نآرقلاو قباسلا

 مهباتكبو الالقتسا نآرقلاب اونمآ مث . هتراشب ىلع المتشم ناك باتكلا كلذ نإف

 .( ةيناعلا ىشاوحلا ) هقدصي ءاج نآرقلا نإف «هنمض ىن قباسلا

 قرطب ( ١ : 7٠١ ) ىراخبلا دنع هنع هللا ىضر هيب نع ةدرب ىلأ ثيدحو

 مهل ةثالث » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق ثيح ةداتق لوق ديوي ةديدع

 ىدأ اذإ كولمملا دبعلاو « دمحمب نمآو هيبنب نمآ باتكلا لهأ نم لجر :نارجأ

 اهيدأت نسحأف اهبدأف اهأطي ةمأ هدنع تناك لجرو « هيلاوم قحو ىلاعت هللا قح

 )٤٠١:١(: هل ظفل ىو . « نارجأ هلف اهجوزتو اهقتعأ مث اهميلعت نسحأف اهملعو

 رخآ ظفل ىو « نارجأ هلف .ىنلاب نمآ مث ًانماؤم ناك ىذلا باتكلا لهأ نمئرمو »

 كلذ لک یف « نارجأ هلف یب نمآ مث ىسيعب نمآ اذإو ١ : (؟٠١4 : ۱ ) هل

 . نييبنلاب ناعإلا نيرجألا ببس نأ ىأ رجألا فعاضت ةلعب راعشإ

 هلع باوحلاو رجألا فعاضت ىف لاكشإلا

 ىنلاب نيناميإلا 8 نيلمعببسب اناك اذإ نيرجألا نأ یوق لاكش] انهه مث

 رجأ یوي لماع لك نإف « باتكلا لهأ نمؤم ةيصوصخ اف - قحاللا مث قباسلا
 فيك « مهنم لماع لمع عيضي ال ىلاعتو هناحبس هللا نإف © هدادعت قفو هلمع

 نع موقلا باوج فلتخاو . « هرب ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمو » :ىلاعت هللا لاق دقو

 . لاكشإلا اذه

 لب باتكلا لهأب صتخ الف ةبوعصلاو ةمحازملا وه . فعاضتلا ةلع نأ قيقحتلا
 ۰ ةبوعصو ةمحازم هيف المع لمع لماع لكل نوكي

 هحرش ىف  هلئاضف تماد  ىناهعلا انخيش هزاتخا ام ىسفن هيلإ نامطي ىذلاو
 هأه نم ذحاو لك نأ  ملعأ هللاو  ىل رهظي ىذلاو : لاق ثيح ملسم حيحص ىلع



 هم ١١7 تك

 ىلوملا ةمدخ نيب عمعلباو « قباسلا دعب قحاللا ىنلاب ناميإلا ىتعي ) ةثالثلا رومألا

 نيمحارتم نأزج نم بكرم ( اهجوزتو اهقتع مث ةمألا ميلعتو « هبر ةدابعو
 . هنع لقن ایف ىنامزكلا هيلإ راشأ اك « رخآآلا قح ةيفوت اهدحأب لاغتشالا عم

 ءاج ىذلا باتكلاو ىنب ناميإلا نأ حض ةاولا نيبلا نم سيلأ : ةاقرملا ىف ىراقلا ىلع

 . ىنب ناميإلا نع فاكنتسا عون لبو ءانغتسا .سانلا رکا عئابط ىف ثروي هب
 قدصي قحاللا ىنلا اذه ناك اذإ امس ال هيلإ هللا لزنأ ام لوبقو « هدعب رخآ

 ۰ , ؟ ىلاعت هللا دنع هتهاجوو هقدصو هتوبنب فرتعيو « قباسلا

 .ةقيرطلا ةعيابم ًاخيش عياب اذإ الجر نأ < نامزلا اذه ىف دهاشت اك اذهو

 . هخيش نم ديفأو لكأو لجأ رخآلا اذه ناك ولو « رخآ ًاخيش عيابي نأ بح الف
 نم دحأ ةعيابم نع نوفكنتسي مهنأ نينيدتملا نيصلخلا نم ًاريثك انيأر لب لوألا

 . ابف ةدئافلا مهدنع تققحت ولو « مهخياشم توم دعب ءايلوألا

 مهتبتر طحو « مهخويش صيقنت كلذ ىن نونظي مين  ملعأ هللاو هيف رسلاو
 انيبن دنع قدصلا مسم وهو نب نمآ نف . نيديرملا ةيبرتل مهتيافك مدع ماهيإو

 اب نغتسي مل مث ال مأ عرشلا دنع نامبإلا اذه ناك ًاحيعص - لسو هيلع هللا ىلص

 . هسفنل ةدهاجم دشأ هنأ بيرالف مسو سو هيلع هللا ىلص انيبنب نامبإلا نع هدنع

 وهف « هاوه هب مكحي ام ىلع هللا دنع ام راثيإو « اهتاوهش عفدو اهظوظح كرت ىف

 هذهب اوسيل نيذلا نينمؤملا رئاس ىلإ ةبسنلاب « ةهحللا هذه نم هللا دنع ةجرد مظعأ

 مهرجأ' نوتؤي كئلوأ ١ : ىلاعت هلوق ىو . هرجأ فيعضت ىف دعبالف « ةباثملا

 .سفنلا هراكم ىلع ربصلاب وه امنإ مهروجأ فيعضت نأ ىلإ ءاميإ 6 اوربص امب نيترم

م عنمي وأ اهمحازيو اهمداقي ام دوجوا عم ةنسح لمع نم نأ : لصاحلاو ظ
 ن

 دنع ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هريظنو . نيترم رجألا ءاطعإب قحأ اهقح ءافيتسا

 هيف عتعتنيو أرقي ىذلاو « ةرربلا ماركلا ةرفسلا عم نآرقلاب رهاملا » : نيخيشلا .

 ىلاعتو هناحبس هللا قح ىدئي ىذلا دبعلا اذه ىلع سقو . « نارجأ هل قاش هيلع وهف



- ١٠١8 

 اذإ قرلا ىف سوبحن اف «رذعتلا ةياغ رذعتم اههنيب عمجلا نإف ءهديس قح ءادأ عم

 هرجأ فعاضي نأب قيقح وهف ئيش امهدحأ قح نم صقني مو نيرمألا نيب قفاو ,
 نسحأف اهملعو اهبيدأت نسحأف اهبدأو اهئاذغ نسحأف هتيراج اذغ ىذلا لجرلا اذكهو

 رييعتل بجوم اذك اهنأش ىلا ةكولمملا ةمألا هحيوزت نإف « اهجوزتو اهقتعأ مث اهميلعت
 ىعشلل ىناسارحللا لوق ىف ةندب بكارلاب ههيبشت نم مهفي اك « ًافرع سانلا ,

 فلسلا نم هريغو هنع هللا ىضر سنأ نع هانلقن ام حرصأو .

 نم اذه سيلو « نيرجأ اهقتع دعب هتمأ جوزرتملل نأ ىلع لد بابلا ثيدحف
 نآل « مظع ناسحإ دعب اهيلإ مظع ناسحإ وه لب « ىش ىف ةقدصلا ىف دوعلا باب

 روهمملا قاحلإ ىلإ ىترتلا هيف جورتلاو 2 هرسأو فرلا رهق نم ًاصيلخت قاتعإلا ف

 ءالعللو اندنع ام اذه «فورعملاب نهيلع ىذلا لثم نمو » :ىلاعت هللا لاق « هرهاقب

 .(؟؟١:8 مهلملا حتف ) لاوقأ بابا ثيدح حرش ىف

 نم سيل هلاثمأو باتكلا لهأ نمم ىق' رجألا فعاضت نأ هلصاحف : تلق
 ناكمل « دحاو لمع ىلع رجألا ددعت لب « لمعلا راركت ىلع رجألا راركت باب
 نوتؤي » : لاق ثيح هيلإ ريشي نآرقلا مظن لعلو « هيف ةقشملا لمحو ةمحازملا

 . لمأتيلف «نيرجأ نوتؤي نود « نيترم مهرجأ

 : دئاوف

 .؟ مالسلا هيلع هدهع ىف نمآ نمي رجألا فعاضت صتخم له
 حرش ىف ىنامركلا لاقف ؟ نآلا ىلإ رمتسم وه مأ سو هيلع هللا لص ميركلا ینا دهع ىف نمآ ىذلاب باتكلا لهأ نمو رجألا فيعضت صتخم له : ىلوألا

 :ةيرجألا قد رالف هب دهيالف ءاعرش ریتم ريغ لسو هيلع هللا دمحم لص تنعي لعب ةيوسيعلا قيرط ىلع هب ناميإلاف ء.مالسلاو ةولصلا هيلع هتثعب دعب م سيل مالسلا هيلع ىسيع نآل ع« هيبنب نمآ » ثيددلا ظفلب الدتسم صاصتخالاب حيحمصلا
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 ةدمع ) ةجحلا هذه ةيوقتب ىنيعلا هحجرو ١ :  . ) 0815هخيشل ًايزعم ظفاحلا لاقو :
 نع باجأو . ةمألاو دبعلا ةيضقك نآلا ىلإ ةرمتسم باتكلا لهأ نمؤوم ةيضق نإ
 رعت لع بلا دهع نو ا ب ال ك3 نامركلا الاي
 ا لات مث . مهيبنب سيل كاذ ذإ مالسلا هيلع ىسيع نإف

CNT ىرابلا حتف ١ ( 

 ثيح ريصلا ىلع نيرجألا رادم نأ ىلع لدي زيزعلا ليززتلا نإ : تلق

 اس ا را

 هيلع هللا تاولص دمحم ةثعب لبق مالسلا هيلع ىسيعب ناميإلا ىنغأ « نيحيحصلا نينامإلا
 ؛ ىنامركلا لوق وه اک صاصتخالا حيحصلاف «هتثعب دعب هب ناميإلا مث «همالسو
 ريغ كلذ دعب لوألا ناميإلا نإف « مالسلا هيلع هتثعب دعب ربصلا اذه ققحتي هنإف

 هلبق نم انك انإ ».ةيآلا قايس ىف امو روكذملا ثيدحلا هديويو « ًاعرش هب دتعم

 نيداضتم نيزمأ نيب ةمحازملا ةقشم ىلع ربصلا ربصلاب دارملا ناك نإو . « نيملسم
 هزاٌرمتساو همومع حيحصلاف ؛هرهاظ ىلع ربصلا ظفللا موهفم وه اكو « هأنركذ اك ٠

 رهاظب ديم وه ام رارمتسالاو مومعلا اذهو . نامز لك ىف ققحتم هنإف «نالا ىلإ

 لقره ىلإ بتك مسو هيلع هيلع هللا لص ىننلا نأ ىور ام هديئوي كلذك ء ربصلا ظفل

 . ليدبتلا دعب ةينرصنلا ى لحد نمم ناك لقره نإف« ن نيترم كرجأ هللا كتو لسأ»

 عمو ًاعرش هب ًادتعم لوألا ةيناميإ نكي ملف . ١ : VY) ) حتفلا ىف ظفاحلا هركذ

 لوألا ناميإلا ةحص نأ ملعف « « نيترم كرجأ هللا كني » مالسلا هيلع هل لاق كلذ

 ( م د ی مالملا هيلع ىبيعب نيم ناك نف اذه ىلعو . نيرجألا ف طرشب سيلا
 ىف عتعتملا ثيدح هدياي ًاضيأو . نيرجألا قحتسا ملسو هيلع هللا یلص انيبنب نمآ

 . ملعأ هللاو . نآرقلا

 ثيدح ىف ةروك ذملا ةثلثلا هڏذېم د سكك خلا ةيناثلا ةدئاملا

 تیل ق امل صاصتخالا مدع حيحصلاف ؟ ال مأ هنع هللا یر ىسوم ىلأ



 بالا

 اللا ركذف « نيترم مهرجأ نوتوي ةعبرأ » ىفاربطلا دنع هعفر همامأ نأ
 ًاروص ظفاحلا ركذ ۴ « لسو هيلع هللا ىلص ىلا جاوزأ دازو انهه ىذلاك

 ,كلذ نم رثكأ عبتتلا ديزمب لضخ دقو : لاق مث رجألا فيعضت اهيف ةديدع

 . ها روك لملا ددعلل موهفم ال نأ ىلع لاد اذه لكو

 « ةئيسلا ةنسحلاب نومرديو »

 ىلوأ ةنسحلاب ةئييسلا عفدو ةيصعملا وحمت ةنسحلا

 ورحمت ةئسحلا نإف « ةيصعملا ىأ « ةئيسلا » ةعاطلا ىأ « ةئسحلاب » : هلوق

 : ليقو «اهحمج ةئيسلا ةنسحلا عبتا » : ذاعمل سو هيلع هللا ىلص لاق «ةئيسلا

 : ديز نبا لاقو . ركنملا فورعملاب : ريبج نبا لاقو « ىذألا ملحلاب نوعفدي ىأ

 دوعسم نبا.لاقو . ظيغلا مظكلابو «لهحلاا ملعلاب : مالس نبا لاقو . رشلا ريحلاب
 . ( حور ) كرشلا هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب : هنع هللا ىضر

 وهو ؛ دحاو اهلك اهعجرم نإف اهلك لارقألا هذه ق ضراعت الو : تلق

 امنإ لاوقألا هذه نم لك ى ركذلا صيصختف « اهمومع ىلع ةئيسلاو ةنسحلا ىنعم
 . صيصختلا نود ليثألا ليبس ىلع عقو

 اهوحمب ةئثيسلا دعب ةنسحلا عابتا نأ : لوألا : نارمأ ةيآلا نم صخلتف

 :ىلاعت هلوق موهفم وهو . اهدعب ةنسح ىلإ ردابي نأ ةئيسب ىلتبا نم ىلع نأو ءاهرفكيو
 001 ش ش . « تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ »

 اهعفد نكلو « عرشلا ىن ًازئاج ناك نإو اهلثمب ةثيسلا عفد نأ : ىناثلاو
 هجئاتن ثيح نمو « باوثلا ةدايز ثيح نم لكأو ىلوأو لمجأو نسحأ ةنسحلاب
 ٠ ١ ةئيسلا نسحأ ىه ىتللاب عفدإ » : ىلاعت هلؤق كؤلدم وهو . ايندلا ىف هيلع ةعرفتملا
 هنأك ةوادع هنيبو كنيب ىذلا اذإف نسحأ ىه ىتللاب عفدإ» : ىلاعت هلوقو
 . 4 ميظع ظح وذالإ اهقلي امو اوربص نيذلا الإ اهقلي امو ممح ىلو
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 « نيلهاجلا ىغتبن ال  هلوق ىلإ  هننع اوضرعأ وغللا اوهم اذإوو

 ةكراتم زوج معن ¢ ةيحن رفاك ىلع مالسلاب ءادنب الا زوجي ال

 مهاذاف اوملسأ باتك لهأ نم سان ناک : دهام لاق : صاصمخلا لاق

 : ركبوبأ لاق « ( نيلهاحم لا ىغتبن ال مكيلع مالس » : نولوقي مهنع اوحفصف نوكرشملا

 اولاق نولهاخلا مهبطاخ اذإو » : هلوق وحن وهو «ةيحتب سيلو « ةكراتم مالس اذه

 .« ىبر كل رفغتسأس كيلع مالس » ميهاربإ لاقو « ًايلم ىنرجهاو » :هلوقو « ًامالس

 سيلو مالسلاب رفاكلا ءادتبا زاوج ىلع ( ١ ) زوجي اذه نأ نظي نم سانلا نمو

 ةكراتملا ىه ىلا ةملاسملا اهدحأ : نيينعم ىلع فرصني مالسلا نأ نم انفصو امل «كلذك

 ىلع مهضعب نيملسملا ماست وحن « نمألاو ةمالسلاب ءاعد ىه ىلا ةيحتلا : ىناثلاو

 مهئادتب ال رافكلا ىف لسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىورو لاق نأ ىلإ - ضعب

 . (43:17 صاصج ) مكيلعو: اولوقف باتكلا لهأ مكيلع لس اذإ هنأو «مالسلاب

 « ءاشي نم ىدبم هللا نكلو تببحأ نم ىدبم::ال كنإ »

 مسو هيلع هللا لص ىلا نم ىنملا وهو ىلاعت هتاذب صتخ ام اهنم : عاؤنأ ةيادهلا

 ءايبنألا اه ثعب ىلا ةيادمهلا الو

 ءايبنألا رئاس كلذكو لسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ هيلع دري ةبآلا رهاظ

 و ل ا الإ اوثعبي مل مالسلا مهيلع

 . ضعب قوف اهضعب تاجرد ةيادهلا نإ : تلق ؟ هانعم ام

 وأ حورلا تاوذ نم ناك ءاوس مهلك قئالخلا لمشي ةيادحلا نم عونف

 ا ري و ا ل ا

 . « ىده مث هقلخ یش لك ىطعأ » : ىلاعت هلوق ىف دارملا وهو «مهفالخ وأ

 ىونملا وهو < مهرفاكو مهنمّوم نيفلكملا لمشي هنم صخأ : ىلا عونو
 لولا بستر را روكا

 . لدي :حيحصلا لعلو لصألاب اذكه ( )١
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 هانيدهو» : ىلاعت هلوقو « ًاروفك امإو ًاركاش امإ ليبسلا هانيدهوو : ىلاعت هلوق ىف

 . تايآلا نم اهلاثمأو « مهانيدهف دوب امأ ١» : ىلاعت هلوقو « نيدجنلا

 هلوق ىف وهو « رافكلا نود طقف نينمؤملا لمشي هنم صخأ : ثلاث عونو

 هللا ىدهي ١ : ىلاعت هلوقو « نيقتملل ىده هيف٠بير ال باتكلا كلذ » : ىلاعت

 . املاثمأو « ءاشي نم هرونل

 دصاقملا دوصقم ىلإ لوصولا ىنعمي ةيادحلا وهو هنم صخأ : عبار عونو |

 ىلاعت هلوق ؛ىف كلذو < ًانايع ىلاعتو هناحبس هاضر لوصحو ةشمبا لوخد وهو
 الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده ىذلا هلل دمحلا » امطوخد دعب ةنحلا لهأ لوق ى

 نآرقلا تادرفم ىف بغارلا مامإلا ليصفتلا اذه ضعب ركذ .ةبآلا « هللا اناده نأ

 ثعب ىلا ةيادهلا نآب روكذملا داريإلا نع باولبا حضو اذه ىلعف : تلق

 ىناثلا عونلا یه مهبلإ ةضوفملا مهتضيرف ىلا ىهو «مالسلا مهيلع ءايبن ألا اهلجمأل

 ‹ غيلبتلاو ةوعدلا اهلصحمو « ليبسلا ةيادهو قيرطلا ةءارإ ىنعمب ىهو < 1

 هناحبس هتاذب صوصخف ةيادهلا عاونأ ىاب امأو . ةجخلا حاضيإو ةجحلا نييبتو
 هيلع هللا لص ىنلا نع بابلا ةيآ ىف ىننملاف « دابعلا نم دحأل ايف لحد ال ىلانعتو

 « ةرعدلا ىنعمب ةيادملا نود ىلاعت هللا تاذب ةصوصخحلا عاونألا ىه لسو

 . اهم ىش ى داضت الف « غيلبتلاو ةوعدلا ىه مالسلا هيلع هل تباثلاو

 ( صيصخ نع ًاضيأ باوملا حضو هان ركذ ىذلا ليصفتلا اذهبو : ةدئاف

 ةيادملا نم عون صيصخت اذه نإف « نيقتملل ىده ٠ : ىلاعت هلوق ىن نيقتملا

 ةبوجألا دحأ وهو ءراجفلاو رافكلل ىرخأ عاونأ توبث ىناني ال كلذو « نيقتملاب

 . لاكشإلا اذه نع ءْينورسفملا اهركذ ىتلا

 > « الرسر اهمأ ىف ثعبي ىتح ىرقلا كلهم كبر ناك امد

 لالهلا ةيئور اهنمو ماكحألا ضعب ىف تابصقلاو راصمألل ةعبات ةقحلملا ىرقلإ.

 یرقلا كلت عجرت یتا اہتریبک و اهلصأ ىف ی « اهمأ ف » : حورلا ىف لاق



 ت ۳ ت

 اهعباوت نم اه ريغ اهلصأو اهتبصق ىه ىلا ةيرقلا ىف ىأ : فاشكلا فو « اهيلإ

 رصم ىف لصح اذإ ماكحألا نم شب نالعإلا نأ هنم دافتسي : تلق . اهلابعأو

 لهأ ىلع ناكف « الوبقم ًارذع اهلهج نكي ملو اهيلإ فاضت ىلا ىرقلا هتعبت ةدلبو

 . مهيلهأ نع عامملاو رصملا ىلإ ددرتلاب مهنيد ماكحأ اوملعتي نأ ىرقل

 نإ : لالهلا ةيؤر ى ىلاعت هللا مهمحر انئاهقف هلاق امل هب لدتسي نأ نكمأف

 قح ىف تبث ةيعرش ةجحب رصملا ىف لالهلا تبث اذإف« راصمألا لهأل عبت ىرقلا لهأ

 كلذك اهيضاق دنع تبثب مل ام راصمألا نم هريغ قح ىف ال « ىرقلا نم هتافاضم

 . مالسإلا خيش لئس : ىنسنلا نيدلا مجن :دئاوف نع ةيثايغلا ىواتفلا ىن امك «ةيعرش ةجحب

 ىف هابتشالا دنع نيدهاش ةداهشب « ناضمر لاله ةيؤرب ىضق ضاق نع نسحلا وبأ

 ىرق فالخب ءهل ًاعبت سيل هنأل . ال :لاقف ؟ رخآ رصم ىف همكح رهظي له «رصم
 ري مل رصم ىضاق دنع نادهاش دهاش ول : ليق . هيلإ بسني امو هلاحمو رصملا اذه

 ةيؤرلاب اهتداهشب مكحف هتيؤرب نادهاش هدنع دهش اذك ةروك ىضاق نأ لالملا هلهأ

 زمر, ( ٠٠-ص ةيثايغ ) . معن :لاقف ؟ةداهشلا هذبب ىضقي نأ ىضاقلا اذهل زوجي له

 . هباتك لئاوأ ىف هركذ اك ىشكلا ىواتف زمر وهو (ك)

 ٠ ىببأو ريخ هللا دنع امو اهنيزو ايندلا ةويحلا عاتف یش نم ميتوأ امو ,

 « نولقعت الفأ

 ايندلا رومأب لاغتش الا ةلق لقعلا ىضتقم

 و نكسملاو سوبلملاو بورشملاو لوكألا نم هنع ىنغ الام (« عاتملا »

 د ةديشلا روداو  ةمارلا بكالاو « ةرخافا بالاك -اهرغو ةسيرلاو حرك
 واو لضفا نود ريللا ظفل لجو زع راتخاو . يح هب عمتي عاتم كلذ لكو
 « لضفالا فصو سفن ىن لوضفملا ةكرش ىضتقت اهنإف ‹ليضفتلا غيص نم اهلاثمأو

 « اهم أئيش ىضنقي ال هنإف رينا ظفل فالحب « ةبراقتم ةبسن اهنيب نأ ىلع لديو

 ةياهن 'الةيريحلا تاجردو « كرشم نم ريخ نم'وم دبعلو » : ىلاعت لاق كلذلو
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 (زيكال ةرخآلا معنو ةلجاعلا عاتم نيب ةبسن ال هنأ ىلاعتو هناحبس راشأف « امل

 ليلقلا رايتخا نع بأي لقعلا ىندأ نإف « نولقعتالفأ » : هلوقب اهبقع كلذلو « اک الو

 . لماكلا ريثكلا ىلع صقانلا

 هللا ةعاطب لغتشملل فرص سانلا لقعأل هلام ىصوأ نم

 لقعأل هلام ثلثي ىصوأ نم نإ : هللا همحر ىعفاشلا مامإلا لاق انهه نمو

 . ةقيقح ءالقعلا مه مهمأل « ىلاعت هللا ةعاطب نيلغتشملا لإ كلذ فرص « سانا

 ًاضيأ ةيفنحلا دنع بهذملا وهو : تلقو . ةيآلا هذه ريسفت قف ىروباسينلا هركذ

 . هريغو راتخلا ردلا ةيصو ىف هب حرص

 « نوكرشي امج ىلاعتو هللا نحبس ةريحلا مه ناك ام راتخمو ءاشي ام قلخي كبرو »

 سيل هنأو < رايثخالاو قلطاب ةد رفا هنآ كاد رخو : ريثك نبا لاق

 ام ىأ « راتحيو ءاشي ام قلخي كبرو » : ىلاعت لاق .بقعم الو عزانم كلذ ىف هل

 اهعجرمو هديب اهرشو اه ريخ اهلك رومألاف «نوكي ال أشي مل امو ناك ءاش اف «ءاشي

 هلوقك نيلوقلا حصأ ىلع «ىننلل انهه « ام » ةظفل « ةريحللا مهل ناك ام » : هلوقو . هيلإ

 ةريخلا مهل نوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنموم الو نمئومل ناك امو » : ىلاعت

 ىذلا راتخيو :هريدقت «ىذلا» ىنعمب انهه « ام » نأ ريرج نبا راتخا دقو « مهرمأ نم
 حلصألا ةاعارم بوجو ىلع ةلنرتعملا نم ةفئاط كلسملا اذهب جتحا دقو « ةريحخ هيف مهل

 هريغو هنع هللا ىضر سابع نبا نع متاح ىبأ نبا هلقن امك ةيفان اهنأ حيحصلاو

 ريظن ال هنأو «رايتخالاو ريدقتلاو قاحللاب ىلاعت هدارفنا نايب ىن ماقملا نإف « ًاضيأ
 مانصألا نم ىأ « نوكرشي امع ىلاعتو هللا ناحبس ٠ : لاق اذهلو « كلذ ىف هل
 . موالد #) ىبنا ۔ ايش رات الو قلحن ال ىلا دادنالاو

 لف « ءاشي ام قلم » : هريسفت ىف هرس سدق خياشملا فرشأ انخيش لاقو

 ‹ ىعيرشتلا رايتخالا هلف ماكحألا نم ءاشي ام ىأ « راتخيو ١ ىنيوكتلا رايتخالا
 00 هلوقو .ىلاعت هتاذ ىف اهيلك ىعيرشتلاو ىنيوكتلا رايتخالا رصح ةيآلا
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 هلو » :هدعب هلوق هل دهشي اك ماكحألا نم یش زيوجن قلخل سيل ىنعي « ةريخلا مل

 . اهنيب ىنانت الو ءريثك نبا لاق ام براقي وهو « نوعجرت هيلإو مكحلا

 حرشو ةيآلا هذه ريسفت ىف قينأ قيقحن هللا همحر ةيزوحلا ميقلا نبا خيشلاو
 . هيف ام ديفأ اهم صخلت داعملا داز ةمدقم ىل هركذ « اهدئاوفو اهماكحأ

 ىنا ةدارإلا رايتخالاب دارملا سيلو «راتخيو ءاشي ام قلخي كبرو » : ىلاعت هللا
 دارملا سيل نكلو « كلذك هناحبس وهو « راتخما لعافلا هنأب نوملكتملا اهيلإ ريشي

 دعب رايتخا وهف ءافطصالاو ءابتجالا انهه دارملا امإو 4 ىعملا اذه انهه رايتخالاب

 وهو صخأ اذهو « قبسأو معأ وهف «قلحللا لبق رايتخا ماعلا رايتخالاو « قلحلا

 ماتلا فقولا نإ :نيلوقلا حصأو . قلخل رايتخا اذهو قلعا نم رايتخا وهف رخأتم
 رايتخالا اذه سيل ىأ ًآيفن « ةريحلا ممل ناك ام » نوكيو «راتْحيو » :ىللاعت هلوق ىلع

 بهذو . هجوب كلذ ىف هكراشي ال هريغو « هل حلصي امب لع هناحبس هنإف مهلإ

 محل ناك ام » : ىلاعت هلوق ىف « ام » نأ ىلإ ليصحت الو هدنع قيقحت ال نم ضعب
 ةتسب هيلع در مث هوجوب لطاب اذهو ) راتحمو 0( لوعفم ىهو ةلوصوم « ةريملا

 . . ًاراصتخا اهركذ نع انضرعأ « هجوأ

 :دئاوف

 اهراتخا ءايشأ نايبو «قلحلاب درفتم وه ا ءافطصالاو رايتخالاب درفتم هناحبس هللا

 هتاقولحم نم ىلاعت هللا

 ماعلا اذه ىف هرثأ دوهشملا صيصختلاو ريبدتلاو رايتخالا اذهف : ميقلا نبا لاق .

 هللا قلخف : ريسي یش ىلإ هنم ريشنف «هلاک تافصو هتيبوبر تايآ مظعأ نم

 برقلاب اهصتخاو ةكئالملا نم نيبرقم ًارقتسم اهلعجف ءاهنم ايلعلا راتخاف ًاعبس تاومسلا

 اذهو ٠ تاومسلا رئاس ىلع ةيزم اهلف « هقلخ نم ءاش نم اهنكسأو « هيسرك نم

 . راتخيو ءاشي ام قلمي هنأو
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 نأب اهصيصختو نانحللا رئاس ىلع سودرفلا ةنج هناحبس هليضفت اذه نمو

 هت رحم اهراتخاو هديب اهسرغ هناحبس هللا نأ » راثآلا ضعب ىو « اهفقس هشرع لعج

 ليربجك مهرئاس ىلع مهنم نيفطصملا ةكئالملا نم هرايتخا اذه نمو . « هقلخ نم

 ليربج بر مهللا» : لوقي ملسو هيلع هللا ی !ص ىنلا ناكو « ليفارسإو ليئاكيمو

 مكحت تنأ ‹ةداهشلاو بيغلا ملاع ‹«ضرألاو تاومسلا رطاف «ليفارسإو ليئاكيمو

 ىدبت كنإ «كنذإب قحلا نم هيف فلتخا امل ىندها «نوفلتخي هيف اوناك امف كدابع نيب

 لاككل ةكئالملا رئاس نيب نم ةثالثلا ءالؤه ركذف ٠ ميقتسم طا رص ىلإ ءاشت نم

 . هناحبس هللا نم مهبرقو مهصاصتخا

 مهو - مالسلاو ةولصلا هيلع مدآ دلو نم ءايبنألل هناحبس هرايتخا كلذكو

 ةئثالثو ةام ثالث مهو - مهنم لسرلا هرايتخاو - ًافلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةأم

 هرايتخاو . هحيحص ىف نابح نباو دمحأ هاور ىذلا رذ فأ ثيدح ین. ام ىلع  رشع

 هلوق ىف « ىروشلاو بازحألا ةروس ىف نيروكذملا - ةسمخخ مهو - مهنم مزعلا ىلوأ

 و ىسومو ميهاربإو حون نمو كنمو « مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذإو » : ىلاعت

 نيليلخ مهنم هرايتخاو . «( ١ ) هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ » « مرم نبا ىسيع
 . لسو هيلع هللا لص دمحم و ميهاربإ

 مهتم نات مث مدا یب ناجا نم لاما دلو هناحبس هرايتخا اذه نمو
 شيرق نم راما مث اهيرق ةسئانك دلو نم.راتخا مث ةميزخ نم ةسلاتك ىب
 . لاسو هيلع هللا ىلص ًادمحم مدآ دلو ديس مشاه ىنب نم راتخا مث ؛ مشاه ینب
 راتخاو «نيلوألا نيقباسلا مهنم راتخاو ‹ نيملاعلا ةلمجس نم هباحصأ راتخا كيد

 عئارشلا نمو هلكأ قا نم مط راو ‹ ناوضرلا ةعيب لهأو ردب لهأ مهنم

 سو هيلع هللا للص هتمأ راتخاو . اهرهطأو اهبيطأو اهاكزأ قالخألا نمو ءاهلضفأ

 )١( كيلإ انيحوأ ىذلاو ًاحون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش » هلوأ ٠

 قانسإ ) « ىسيعو ا ( .
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 ءس ى تأ دنع. عكس نب زيي نع عب تع ىف ر راس ىلع

 . اهاوس ةمأل اهب مل إم ملحلاو ملعلا نم اهبهو هنأ اه هرايتخاو هتمأل هللا ليضفت نمو

 اهفرشأو اهريخأ دالبلاو نكامألا نم ىلاعتو هناحبس هرايتخا اله نمو
 بجوأو 4 هدابعل كسانم هيف لعجو هيبنل هراتخا هناحبس هنإف « مارحلا دلبلا .ىهو

 ىئشاك نيعشاخ نيعضاوتم الإ امنولخدي الف « قيمع جف لك نم هيلإ نايتإلا مهيلع

 مد هيف كفسي ال ًانمآ ًامرح هلعجو « ايندلا لهأ سابل لح نرجع مهسوعز

 ثيدح ىف اک رازوألل ًايحام بونذلل ًارفكم هدصق لعجو « ةرجش هب دضعت الو

 ةعقب ضرألا هجو ىلع سيلو » . لسمو ىراخبلا دنع هنع هللا ىضر ةريره ىلإ

 . اهريغ اهيف ىذلا تيبلاب فاوطلاو اهيلإ ىعسلا رداق لك ىلع بحي

 بولقلا ىوهو ةدئفألا باذجنا ىن رايتخالاو ليضفتلا اذه رس رهظ دقو

 بولقلل هبذجف « عرز ىذ ريغ داوب هنوك عم « نيمألا دلبلا اذهل اهتبحمو اهفاطعناو
 : لئاقلا لوقب ىلوألا وهف « ديدحل سيطانقملا بذج نم مظعأ:

 لاجرلا ةدئفأ نسيطانغمو ٠ نسح لك ىلويه هنساحم

 ماوعألا بقاعت ىلع هيلإ نوبوي أ سانا ا هنآ نا و ةا ريعأ اذلو

 . ًاقوش هل اودادزا ةرايز هل اودادزا الك لب « ًارطو هنم نوضقي الو

 ًاقاتشم فرطلا اهيلإ دوعي ىح اهرظني نيح اهنع فرطلا عجرب ال

 تضتقاف « ىتيب رهطو » : هلوقب ىلاعتو هناحبس هيلإ هتفاضإ رس هلك اذهو

 تضتقا اك « هتضتقا ام ةبحماو مظعتلاو لالجإلا اذه نم ةصاخللا ةفاضإلا هذه

 نينمؤملا هدابع هتفاضإ كلذك و « كلذ نم تضتقا ام هسفن ىلإ هلوسرو هدبعل هتفاضإ

 ىلاعت برلا هفاضأ ام لكف < مهتبسك ام راقولاو ةبحناو لالما نم مهتبسك هيلإ

 ل نا
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 دق « ًاهجو نيعبرأب لطاب لوقلا اذهو . ىش ىلع اهنم ئشل ةيزمال هنأ معزو
 . عضوملا اذه ريغ ىف تركذ

 ةنكمألا رئاسل واسم مارحلا تيبلا ناكم نأب ىضتقي ىأر نالطب نيبأ امو
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاذو ءراجحألا رئاسل ةيواسم دوسألا رجحلا تاذو
 تافصلاو تاذلا نع ةجراخ رومأب كلذ ىن ليضفتلا امإو « هريغ تاذل ةيواسم
 . اهب ةمئاقلا

 اهوبسنو ةعيرشلا ىلع نوملكتملا اهانج ىتلا تايانحلا نم اهلاثمأو ليواقألا هذهو
 كلذو « ماع رمأ ىف تاوذلا كارتشا نم رثكأ مهعم سيلو . اهنم ةئيرب ىهو اهلا
 اهفالتخا عم ماع رمأ ىف كرتشت دق تافلتخلا نأل « ةقيقحلا ىن اهيواست بجوي ال
 نيبالو « ًادبأ لوبلا تاذو كسملا تاذ نيب ىلاعت هللا ىوس امو « ةسيفنلا امتافص ف
 ‹ اهدادضأو ةفيرشلا ةنكمألا نيب نيبلا توافتلاو « رانلا تاذو ءاملا تاذ
 هيلع ىسوم تاذ نيبف ؛ ريثكب توافتلا اذه نم مظعأ « اهدادضأو ةلضافلا تاوذلاو
 . عيجرلاو كسملا نيب ام مظعأ توافتلا نم نوعرفو مالسلا

 ريخف « ضعب ىلع روهشلاو مايألا ضعب ىلاعتو هناحبس هليضفت اذه نمو
 لضفأ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع نئسلا ىف اك رحنلا موي هللا دنع مايأل
 وه اذهو « هنم لضفأ ةفرع موي : ليقو « رفنلا موي مث رحنلا موي هللا دنع مايألا
 (ةيفنحلا انتاداس دنع فورعملا وهو : تلق ) هللا همحر ىعفاشلا باحصأ دنع فورعملا
 ناضمر نم ريخألا رشعلا وأ ةجحلا ىذ رشع ليضفت ىل ليصفتا

 مايألا لضفأ همايأ نإف < مايألا نم هريغ ىلع ةجحلا ىذ رشع ليضفت كلذك و
 : هلوقب هباتک ی اهب ىلاعت هللا م أ ىتلا رشعلا مايألا ىهو ثيدحلا « رشعلا مايألا هذه ىف هنم هللا ىلإ بحأ اهيف حلاصلا لمعلا مايأ نم ام » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا ناو للا دنع للا: یر ناب بنا يار اخبلا حييت قف عيبا دقو هنن دع
 . «رشع لايلو رجفلاو »



 ۱۱۹ هت

 ريخآلا ةرشع ليضفتو «روهشلا رئاس ىلع ناضمر رهش ليضفت كلذ نمو

 .رهش فلأ ىلع ردقلا ةليل ليضفتو « ىلايللا رئاس ىلع

 ؟ ناضمر نم ريخألا رشعلا وأ ةجحل ىذ رشع لضفأ نيرشعلا ىأ : تلق نإف
 ؟ ءارسإلا ةليل وأ ردقلا ةليل لضفأ نيتليللا ىأو

 ريخألا رشعلا ىلايل نإ : لاقي نأ هيف باوصلاف لوألا لاكوسلا امأ : تلق

 مايأ نم لضفأ ةجحلا ىذ رشع مايأو« ةجحلا ىذ رشع ىلايل نم لضفأ ناضمر نم

 نم ريخألا رشعلا ىلايل نأ هيلع لديو « هابتش الا لوز, ليصفتلا اذهب و . ناضمر رشع
 امنإ ةجحلا ىذ رشعو « ىلايللا نم ىهو « ردقلا ةليل رابتعاب تلضف اإ ناضمر

 .ةيورتلا مويو « ةفرع مويو « رحنلا موي هيف ذإ همايأ رابتعاب تلضف

 ٠ هباوجو ءارسإلا ةليل وأ ردقلا ةليل ليضفت ف لاؤوسلا
 : هلصاح امب هنع ةيميت نبا مالسإلا خيش تباجأ دقف : ىناثلا لاؤسلا امأو

 نأ نكمي ةصاخ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اهيف ىرسأ ىلا ءارسإلا ةليل نأ

 نآرقلا ليزنت ةمعن نم مظعأ ءارسإلا ةمعن نإ : ليق نإ « ردقلا ةليل ىلع لضفت
 ةليل لك ةيلضفأ ىلع ةنسلاو باتكلا نم ليلد ال نكلو « ردقلا ةليل ىف اهيتوأ ىذلا

 ةنس لك رركنتو دوعت اهنإف ردقلا ةليل فالحب « رركتتو ةنس لك ىن دوعت اهلثم

 ةحيعص ثيداحأ اهب لامعألا صيصختو اهلئاضف ىف درو دقو « ةنسلاو باتكلا صنب

 صوصخم لضف وأ صوصخ لمع اهيف دري مل ثيح ءارسإلا ةليل لشم فالحب ٠
 نودصقي ناسحإب مهل نوعباتلاو ةباحصلا ناكالو « تاياو رلا نم یش ین لامعألل
 مقي ملو « تناك ةليل ىأ فرعي ال اذهلو . رومألا نم رمأب ءارسإلا ةليل صيصخت

 : سانلا ضعب لاق دقو . اهنيع ىلع الو اهرشع ىلع الو « اهرهش ىلع مولعم ليلد
 ةليلو « ردقلا ةليل نم لضفأ مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قح ىن ءارسإلا ةليل نإ
 . ءارسإلا ةليل نم لضفأ ةمألا ىلإ ةبمنلاب ردقلا
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 ةعممملا موي نأ باوصلاف ؟ ةفرع موي وأ ةعممملا موي ةليل لضفأ اهيأف : ليق نإف

 ردقلا ةليل كلذك و . و ير ماب لضفأ

Ty 

 ةددعتم هوجو نم مايآلا رئاس ىلع ةيزم ةفرع موي ةعمجلا ةفقول ناك اذهلو .
 ' مايألا لضفأ اه نيذلا نيمويلا عاتجا : اهدحأ .

 رخآ اهنإ : لاوقألا رثكأو ةباجإلا ةققحم ةعاس هيف ىذلا مويلا هنأ : ىناثلا

 عرضتلاو ءاعدلل نوفقاو كاذ اذإ مهلك فقوملا لهأو ءرصعلا دعب ةعاس .

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفقو مويل هتقفاوم : ثلاثلا .

 ةواصو ةي ضرألا ناطق نم قالا عاتجا هيف دتا : عبارلا ابلبمعة 

 ىف نيملسملا عاتجا نم لصحيف ؛ ةفرعب ةفرع موي ةفرع لهأ عا انجاب كلذ قفاويو

 هاوس موي ىف ق لوسي 1 عرضتلاو ءاعدلا نم مهفقومو مهدجاسم .

 ٠ كلذلو
 ةفرع لهأل ديع موي ةفرع مويو « ديع موي ةعمج موي نأ : سماحللا

 هموص ةفرعب نمل هرك .

 هتمعن مامتإو نينمؤملا هدابعل هنيد ىلاعت هللا لامك ] مويل قفاوم هنأ : سداسلا

 ا

e مالا نإ 

 روجفلا لهأ نأ ىح رثكأ ةعمعلبا موي ى' نيملسملا نم تاعاطلا نأ : نماثلا
. ۰ 

 هتبوقع هللا لجع ةيصعملا ىلع هيف أرتجا نم نأ نوريو « هتليلو ةعمحمبا موي نوم رتحب

 براجتلاب هوملعو مهدنع رقتسا دق رمأ اذهو . هلهمي ملو 1
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 لهأ هيف عمجي ىذلا مويلا وهو « ةنبا ىن ديزملا مويل قفاوم هنأ :عسانلا

 > ٠ . ىلاعت ممبر مهل ىلجتيو حيف داو ىف ةنملا

 ‹ فقوملا لهأ نم ةفرع موي ةيشع ىلاعتو كرابت برلا وندي هنأ : رشاعلا
 ىلا ةباجإلا ةعاس ىلاعتو كرابت مهنم هوند عم لصحيو < ةكئالملا مهب ىهابي مث

 ةباجإلا برق : |هدحا برقلا نم نيعون ىلاعت مهم برقيو . الئاس اهيف دري ال

 . ةفرع لهأ نم صاخللا هبرق : ىناثلاو « ةعاسلا كلت ىف ةققحما

 ضافتسا ام امأو « اهريغ ىلع ةعمجلاا موي ةفقو تلضف اهريغو هوجولا هذهبف

 هللا لوسر نع هل لصأ ال « لطابف ةجح نيعبسو نيتنث لدعت اهنأب ماوعلا ةنسلأ ىلع

 , ملعأ هللاو نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نعالو مسو هيلع هللا لص

 تاقولخلا سانجأ نم سنج لك نم راتخا ىلاعتو هناحبس هللا نأ دوصقملاو

 3 بيطلا الإ بحي ال بيط ىلاعت هنإف « هريغ نود هاضتراو هسفنل هصتخاو : هبيطأ

 هراتخم وه یش لك نم بيطلاف« بيطلا الإ ةقدصلاو مالكلاو لمعلا نم لبقي الو

 ءهتواقشو دبعلا ةداعس ناونع ملعي اذهبو . نيعونال ماعف ىلاعت هقلخ امأو . ىلاعت

 نئمطي الو « هيلإ الإ نكسي الو « هب الإ ىضري الو بيطلا الإ هبساني ال بيطلا نإف

 . ًاصخلم ميقلا نبا مالك ىهتنا . لاح لك ىف هسكعب یتشلاو . هب الإ هبلق

 لوحالو ناعتسملا تنأو راتخلا تنأ كنإف ةواقشلا انبنجو ةداعسلا انقزرا مهلا

 : دئاوفو ماكحأ اذه نم صخلتف . كب الإ ةوقالو

 دابعلا نم دحأل هيف لخد ال ىلاعتو هناحبس هب د رفت تاقولخلا نم ءىش ىلع ءىش ليضفت

 كلذك اهلك تانئاكلا قلي درفتم وه امك ىلاعتو هناحبس هللا نأ : ىلوألا

 ءايشألا ضعب فيرشتف « هنيد رئاعشو هتاذل ءافطصالاو رايتخالاب درفتملا وه

 ءافطصالاو رايتخ الا اذه تارمه نم ضعب ىلع ءايشألا ضعب ليضفتو « ضعب نود



 تا

 هناحبس هللا نم هريغ ىلع هليضفت تبث اف . ةنكمألاو ةنمزألاو ناسنإلا كلذ ىف

 ىلاعت هنإف « هتلعو ههجو نع لاؤسلا دحأل سيلو « هب نامبإلا بجو ىلاعتو

 . لعفي امع لئسي ال

 اندنع نم ضعب ىلع مهضعب ليضفت انل سيلف ضنلاب هليضفت تبثي ملام ! معن

 نيب داضتلا نع باوحلا نيبت كلذبو « هيلإ ةيعادلا بابسألا توبث دعب الإ

 سنوي: ىلع ینولضفت ال» : هلوقو « مدآ دلو ديس انأ» : مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق

 ثيدحلا یئ نإف ٠ ىناثلا ليبق نم ىناثلاو « لوألا ليبق نم لوألا نإف « « ىم نب

 هب سانلا هفصي ام نايب ىناثلا ثيدحلا ىو ‹« ىحولاب تبث ىذلا هلضف نایب لوألا

 | . مهسفنأ دنع نم هنواضفيو

 در ملام نكلو قباس لمع ىلإ جاتحم ال ضعب ىلع ءايشألا ضعب هناحبس هللا ليضفت

 قالخأو ةقباس لامعأ ىف رظنلا ىلإ هيف نوجاتحب سانلاف ليضفتلاب صن هيف

 ىلإ ةيعاد لاصخو لامعأ ةقباس ىلإ جاتحي ال ىلاعتو هناحبس هللا ليضفتف

 ام هيف قلخ هليضفت دارأ اف ‹ قالخألاو لامعألا قلاخ هناحبس وه لب . ليضفتلا

 جاتحي ضعب ىلع مهضعب سانلا ليضفت ! معن .رايتخ الا نم هناحبس هلعف وهو هبساني

 . ليضفتلا ىضتقت قالخأو لامعأ ةقباس ىلإ

 نيرايعملا ىلع ةتباث ةباحصلا رئاس ىلع هنع هللا ىضر ركب ىنأ ةليضف

 بابسأ ىف ليصفتلا ضعب » هتلاسر ىف هرس سدق زيزعلا دبع هاشلا ةمالعلا ركذو

 هنع هللا ىضر ربكألا قيدصلا ليضفت نأ ركذ مث ةافوتسم ةلئسملا هذه « ليضفتلا

 ليضفت ىنعي « نيرايعملا الك ىلع عقاو لد ةةالفخخ هحيجرتو مهلك باحعألا نيب نم
 : صوصنلاب ةتباث تارامأو راثآ 'هيلع تلد ىذلا هرايتخاو ىلاعتو هناحبس هللا

 . ليضفتلا ىضتقت ىلا قالخألاو فاصوألا حوضول مهعاجإب نيملسملا ليضفتو
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 عدتبا نف « ىلاعت هصئاصخ نم لامعألا ضعبب ةنمزألا وأ ةنكمألا ضعب صيصخت

 عدتبم وهف هسفن دنع نم ًائيش
 ةنمزألا صعب أذكو « ضعب ىلع ةنكمألا ضعب ليضفت نأ : ةيناثلا

 صئاصخ نم وه هر لامعألا ضعبو تادابعلا ضعبل اهضعب صيصخت و « ضعب ىلع
 موي صيصخم نع لسو هلع هللا للص هللا لوسر یہ كلذلو « لجو زع قلاحلا

 سيلو . ىنخ ال ةريثك ثيداحأ هب تدرو ةعمجلا موي لئاضف نأ عم موصلاب ةعمجلا

 . ىرخأ تاعاطب لب موصلاب ةعمحلا صصخ مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ الإ كلذ

 . اهب ىلاعتو هناحبس هللا اهصخ مايأ ىن الإ ةيحضألا زوجي ال كلذلو

 هركذ دنع هميظعتل مايقلا صيصخو « دلوملا سلجمب ملس ٠ هيلع هللا لص هتدالو

 « حاورألل باوثلا لاصيإل رهش لك نم رشع ىداحلا صيصختو « سلجملا كلذ ىف

 ةركنملا تاعدبلا نم كلذ لك :"توملا دعب نيعبرألا وأ ثلاثلا مويلا صيصخت اذكو

 .تاعدب تناكف « فيرشلا عرشلا هب دري ملو « دابعلل هيف لحد ال هنإ : اناق ام لجأل

 هوجوب لضفأ وهف هعمجلا موب ىف جحلا قفتا اذإ

 :رجوب هريغ لع لضف هل ناك ةعمجلا موي ىف قفتا اذإ جحلا نإ : ةئلاثلا

 تبثي م هنإف « ةجح نيعبسو نين لدعي هنأب ماوعلا ىن روهشملا وه اكالو « ةديدع

 . ملعأ ىاعتو هناحبس هللاو . تاياورلا نم “وش ىف

 « نيحرفلا بح ال هللا نإ حرفت ال هموق هل لاق ذإ »

 دومحم هضعبو مومذم هضعب حرفلا

 . ًاعرش ًامومذم اهتاذل ايندلاب حرفلا نوك ىلع ليلدوه : حورلا ىف لاق
 قى كلذ نوكي ام رثكأو < ةلجاع ةذلب ردصلا حارشنا « حرفلا » : بغارلا لاقو
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 ةايحلاب اوحرف »و « مك انآ امب اوح رفت ال » : ىلاعت لاق اذهلف (1) ةيندلا تاذللا الدنيا 
 بحي ال هللا نإ ملعلا نم مهدنع امب اوحرف اذإ ىتح »و « نوحرفت متنك امب مكلذ »و
 و «اوحرفيلف كاذبف» : هلوق ىف الإ حرفلا ىف صخر, ملو « نيحرفلا

 » نونموملا حرفي ذئموي «  ىهتا

 وه حرفلا نم هنع ىبنلا مومذملا نأ ةولتملا تابآلاب تفرع كلعلف : تلق

 فاشكلا ىف لاق . اهتاذل ايندلاب حرفلا ) ۳ : ٠# ( : حرفي ال هنأل كلذو

 هنأ ملعيو « ةرمخآلا ىلإ هبلق ناك نم امأو « نأمطاو اهب ىضر نم الإ ايندلاب

 لئاقلا لاق ام نسحأ امو « حرفلاب هسفن هثدحت مل بيرق نع هيف ام قرافم :
 الاقتنا هبحاص دنع نقيت رورس ىف قدنغع مغلا دشأ

 نأ ىر امل كلذو . بولطم دومحم وهف ةرخآلاو نيدلاب حرفلا ناك اذإ امأو
 حرفلا نأ ىلع لدي ًاقايس اههنم ىلوألاف « طقف نيتريخألا نيتيالا قف حرفلا ىف ةصخرلا

 سانلا اهيأ اي » : ىلاعت لاق ثيح « ةرخآلا رومأو نيدلاب حرفلا وه اهيف روك ذملا
 لق « نينمؤملل ةمحرو ىدهو رودصلا ىف ال ءافشو مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق
 ؛انلق اميف صن هنإف (نوعمجي ام ريخ وه اوحرفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب

 ةمئاخ هحضوأ دقو « هللا نم الضف هنوكبو هللا باتكب وه امنإ روكذملا حرفلا نإف
 حتفلل اهيف حرفلا ناك نإو ةيناثلا ةيآلاو . ايندلا ماطح نم نوعمجي ام هتلباقع ةيالا
 حرفلل ًاببس سيل ءادعألا ىلع حتفلاف « « هللا رصنب » : هلوقب ديقم هنكلو ءادعألا ىلع

 هلضفو هللا رصنب هنوكل لب هتاذب ٠ ىلاعتو هناحبس هللا نم ةميظع ةمعن هنوكو .

 وهو دومحمو « هتاذل ايندلا ماطح ىلع حرفلا وهو مومذم : ناعون حرفلا نأ ملعف ظ

: 
 لاقي نأ لمتحمو . لجوزع هللا نم ةمعن امنوك ثيحب ايندلا وأ نيدلا ىلع حرفلا

= 

 ها سر کم
 تادرفم ىف نكلو ¢ عوبطبملاو ةدوسملا ىف اذك « ةيندلا» : هلوق ( ) ١

 . (قامحإ) « ةيندبلا » ظفل نآرقلا
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 رشأ الو رطب هيف نكي مل ام هنم دومحم او «.رشألاو رطبلا طلاخ ام هنم مومذملا نإ
 . ملعأ هللاو . ليق اك

 ْ « كيلإ هللا نسحأ امك نسحأو  هلوق ىلإ  ةرخآلا رادلا هللا كانآ ايف غتباو »

 ريغ ال ةرخآلا ىف هديفي لمع وه ايندلا نم ءرملا بيصن

 : هلصاح ام ديز نباو .دهلجو هللا دبع نب نوعو سابع نبا نع ريرج نبا ىور

 هاورو « ةرخخآلا ىف هيلع باثي ىذلا هللا ةعاطب لمعلا وه ايندلا نم هبيصن نإ
 روهمج لاق : هريسفت ىف یناک وشلا لاقو . (مع هللا ىضر رم نبا نع ىنرعلا نبا
 . حلاصلا هلمعو هرمع ناسنإلا بيصنو ‹« هترخآل هايند ى لمعي نأ وه : نيرسفملا
 نم ناسنإلا بيصن ةقيقح نأل « كترخآل لمعت نأ سنت ال : هانعم : جاجزلا لاق
 نم كظح عيضت ال هانعم : ةداتقو نسحلا لاقو . هترخآل هب لمعي ىذلا ايندلا
 هلاق ايفو . نآرقلا مظن ىنعمب قصلأ اذهؤ . هايإ كبلطو لالحلاب كعتمم ىف كايند

 قيلألا لب « ىرت امك رظن هيف نآرقلا مظنب قصلأ ىناثلا ريسفتلا نإ : ىناكوشلا
 ديكأتو حيرشت « سنت ال » : هلوقف ذئنيحو « روهمجلا هيلإ بهذ ىذلا وه قصلاألا

 . « ةرخآلا رادلا هللا كاثآ امف غتباو » : هلوقل

 ع هارخآل همدق ام الإ هايند نم ناسنإلل بيصن ال هنأ ةيالا نم صخلتف

 هينفي مث ًانيح اهب عتمتي عاتم اهلك ةنيزلاو برشملاو لكأملا نم كلذ ىوس امو
 : رعاشلا لاق ام معنلو «٠ ثراوال هكرتي وأ

 طونحو امهيف ىولت نآادر 22 هلك رهدلا عمجبت امم كبيصن

 « ًالاص لمعو نمآ نمل  هلوق ىلإ  ايندلا ةويحلا نودير. نيذلا لاق »

 : دئاوفو ماكحأ ةيآلا هذه ىف

 | مومذم لوضفلا ىنمت نكلو زوج ةطبغلا
 اذإ اهنأ الإ « زئاج اهسفن ىف ىهو دسحلا ريغ تناك نإو ةطبغلا نأ : ىلوألاف
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 لاومألا لوصح اونمت مهنإفءانهه امك ءةهومذم تناك ايندلا ماطح- ىلع سيره تنات

 . مومذملا صرحلا وهو « مهجناوح نم ديزأ تناك اهنأ عم نوراق لنم رونكلاو
 نإف « ايندلا ةويحلا نوديرب نيدذلا ١ هلوقب هونمت ام ةمذم ىلإ ىلاعتو هناحدس راشأو

 نيذلا ءالؤهف « نمؤملا نأش نم ى )ل ةرحألا نع ًاض رعم طمف ايندلا ةوبحلا ةدارإ

 مهص رخل مهنكلو « هدعب ةبآلا فايس هيلع لدي انش مئیر !رتاك نإ ء كلذ ركع

 .ةمد.املا اوقحنسا لر.فثلا لس

 ةلجاعلا بح نإ تفيتل ال نم معلا له:

 نيذلا ١ : هلوقو « ايندلا ةويحلا نودي رب نيذلا » : هلوق ىت ةلباقملا : ةيناثلا

 ظح هل ناك نم نأب ًاراعشإ ناونعلا اذه ريتخا هلعلو : هرهاظإ حست ماعلا اون أ

 ليبق نم ناكف « اهشياعم نم لوضفلا ین صرح الو « انندناب د
 .(حورلا ین هركذز ٠ id تحصف .ءزاللا ةدارإو هورلملا رك

 ) نورءاصلا الإ اهاقلي الو »

 ابلع ةماقتسالاو ةحلا اا لامجألا ميفربا دروي ريصلا
 وأ اهمهف امإ اهيقلت ىنعمء : ءالعلا اهب ملكت ىلا ةملكلا وأ هلاقملا هذه يأ

 . اهب حلاصلا لمعلا قيفوتلا

 ءالعلا الإ اهقفوي ال صرحلا كرتو ةلاقملا هذه لثم نأ ةبآلا نم دافتساف
 ثروي ربصلا نإو . تاوهشلا نعو ىصاعملا نعو « تاعاطلا ىلع نورباصلا

 . ةحاصلا لامعألل قيفوتلا

 « ًاداسف الو ضرألا ىف ًاولع نوديرب اال نذل اهلعجن ةرخآلا رادلا كلت »

 زوجي ال ريغلا ىلع ولعلا بلط
 اهلعج لوزي الو لوحي ال ىذلا مهقملا اهميعنو ةرخآلا رادلا نأ : ىلاعن ري

 هللا قلخ ىلع ًاعفرت ىأ ضرألا ى ًاولع نودير ال نيذلا نيعضاوتملا نينموملا هدابع
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 لاقو . ربجتلا « ولعلا » : ةءركع لا اك ؛ ميف ًاداسف الو « مب ًاريجتو مهيلع اظاعتو
 . قح ريغب لالا ذخأ « داسفلاو » « قح ريغب ربكتلا « ضرألا ىن ولعلا » : نيطبلا سم نع روصنم نع ىروثلا ءايعس نب نايفس لاقو يبا ؛ ىلعلا و + نيج ندعم
 برع , ؟داسف الو و ًاربجو اظعت « ضرألا ىت ًاولع نوديري ال :  جيرج نبا لاقو
 . ىصاعملاب

 كارش نم هبجعيل لجرلا نإ » : هنع هللا ىضر ىلع نع هدنسب ريرج نبا لاق
 ةرخآلارادلا كلت :٠ ىلاعت هلوت ى لخديف ٠ .هبحاص كارش نم دوجأ نوكي نأ هلعن
 : ( 408 : "9 ريثك نبا لاق . « ًاداسفالو ضرألا ىف ًاولع نوديري ال نيذلا
 امك مومذم كلذ نإف ؛هريغ ىلع لواطتلاو رخفلا كلذب دارأ اذإ ام ىلع لومحم اذهو
 اوعضاوت نأ ىلإ ىحوأ هنإ » لاق دنا و غا لص ىلا نع حملا ب
 درجن كلذ بحأ اذإ امأو < ( دحأ ىلع دحأ ىغبي الو دحا ىلع دحأ رخفي ال ىح

 نأ بحأ ىنإ هللا لوسر اي ٠ لاق الجر نأ : ءت.ث دقف ٠ هب سأب ال اذهف لمجتلا
 ليمج هللا نإ ء ال : لاقف ؟ثاذ ربكلا نفآ « ةنسح ىلعنو ًانسح ىئادر نركي

 . « لابا بحي

 ديزم اهسفنآ ارتب ال امتدارإ كرتب دعوملا قيلعت ىو » : حورلا ىف لافو
 ةيآلا ىف نإ » : هريسفت ىن هرس هللا سدق خياشملا فرشأ انخيش لاقو . « ريذحت
 : نارمأ ةيآلا نم صخلتف . « ةيصعم ًاضيأ ةيصعملا ىلع مزعلا نأ ىلإ ةراشإ

 رغغلا ءاردزاو رخافتلاب ناك اذإ زوجم ال هريغ ىلع ولعلاو لضفلا بلط

 ' ريغلا كاذب ءاردزالا نمضتي ناك نإ هريغ ىلع لضفلا بلط نإ : لوألا
 ,ندضتي مل اذإ امأف ٠ ةيآلا هذه ىف مومذملا ولعلا ليبق نم وهف هسفنل رخافتلاو
 . لسم ثيدح ىف اك ًاحابم ناك كلذ

 ةيصعم ةيصعملا ىلع مزعل
 .ةيصعم ًاضبأ ةيصعملا ى اع مزعلا نإ ىناثلا



- 

Ra 

 » تائيسلا اولمع نيذلا ىزجمالف ةئيسلاب ءاج نمو اهنم ردخ هلف ةنسحل اب ءاج نم

 نولمعي اوناك ام الإ « ٠

 لمعلا نع ءازجلا

 نيع ءازملا نأ ىلع ةلالد اهرهاظ ىلع تعضو اذإ ةبآلا ىف : حورلا ىف لاق

 فذحب مهضعب لاقو . اولمع ام نيع الإ تائيسلا ءازج نكي مل ثيح « لمعلا
 ظ . تائيسلا ءازج ىنعأ فاضملا

 امهنيب ةيلثملاب ًاملع طيح نأ مزلي ال نكلو اهلثمب ةئيس لك ءازج

 تاف رفك نم نأب « اهلثم ةئيسلا ءازج نأ نم ةيآلا هيلع لدت ام لكشتساو
 ؟ ةعاس رفك نم وه نيأو « دبألا باذع بذعي رفكلا ىلع

 حبقلاو نسحلا ىننب لوقلا ىلع امس ال « انل لوهجم ةلثاملا رمأ نأب : بيجأو
 ربخأ ءازج بنذ لكل لعج ىلاعت هللا نإ معن ام ىراصقو « لاعفألل نييلقعلا

 نمؤنف دبألا باذع رفكلا ءازج نأ هناحبس ربخأ دقو «هل لئامم هنأ لجو زع
 ‹ هيف ةكحلا هجوو ةلئاملا ةهج معن ل اذإ انيلع امو « ةمكحلا هيضتقت امم هنأبو «هب

 رمحللا برشو انزلاك ايندلا ىف ًادودح امل ىلاعت هللا عرش ىلا بونذلا ىف لاقي اذكو
 صيصخت هجو ملعن ال انإف « ال هنأش لج اهعرش ىلا اهدودحو نصحملا فذقو

 ولحم ال كلذ نأب مزج انكل « ةفلتخما دودا كلت نم صوصخم دحب اهنم بنذ لك
 .ةكحلا نع

 رفاكلا نأل « كلذ نأب دبألا باذعو رفكلا ةلئسم نع مامإلا باجأو
 . لاقمو لاوقأ هيف ءالعللو .رفكلا كلذ ىلع قبل دبألا ىلإ شاع ول هنأ ًامزاع ناك

 «داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ »

 دصاقملاب رفظلاو ءادعألا ىلع رصنلل ببس نآرقلا

 : هلوقو سانلل هغيلبتو هب لمعلا ىأ « نآرقلا كيلع ضرف » : هلوق :
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 هنع هللا ىضر رحلا نع تاياورلا تفلتخاو 3 لاوقألا هيف تفلتخا « داعم و «

 ةكم اهضعب ىو « توملا اهضعب ىو « ةنحلا اهضعب قو « ةمايقلا موي اهضعب ىف .
 ةياور وهو .روهمدلبا دنع راتخلا وه ريخألا ريسفتلاو «هديناسأب ريثك نبا اهاكد

: 
 ريثك نبا لاقو . هريغو يىتاسنلا هاور اذكهو < هحيعس نم ريسفتلا ف ىراخبلا

 هعوجرب ةرات كلذ رسف اههنع هللا ىضر سابع نبا نأ لاوقألا هذه نيب عمجلا هجوو

 بارتقا ىلع ةرامإ (منع هللا ىضر سابع نبا دنع وه ىلا حتفلا وهو « ةكم ىلإ
 اذإ » ةروس امنع هللا ىضر سابع نبا رسف اك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لجأ

 هلوق ىرخأ ةرات اهنع هللا ىضر سابع نبا رسف اذهو « « حتفلاو هللا رصن ءاج :

 ةنحلاب ةراتو « توملا دعب وه ىذلا ةمايقلا مويب ةراتو « توملاب « داعم ىلإ كدارلو

 اصخلم ريثك نبا ) نيلقثلا ىلإ اهغالبإو ةلاسرلا ءادأ ىلع هريصمو هئازج ىه ىلا

SEDEش  

 ىف ببسلا نأ ىلإ ةراشإ « نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ » : هلوقب ريبعتلا فو
 المعو هل ًاغالبإو ةوالت نآرقلا وه ًاروصنم ًارفظم هنطو ىلإ دوعلاو حتفلا اذه

 ىنلا تاذ ةصاخ ىن ظفللا ناك نإو لمشأو معأ هرهاظب ببسلا اذهو <« هب

 ةيلغلا ببس هغيلبت و نآرقلاب لمعلا نأ ةيآلا نم دافتسيف . مسو هيلع هللا لص
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ةرصنلاو ةزعلا لوصحو ءادعألا ىلع

 «نوعجر هيلإو مكحلا هل ءههجو الإ كلاه 'ىش لك »

 ةمايقلا دنع ىمركلاو شرعلاو رانلاو ةنحلا ءاقب ىف مالكلا

 لجو زع هنأب رابخإ وهف ‹ عئاش زاجم وهو «لسرم زاجم تاذلا ىنعمب « هجولا »

 : ىلاعت هلوقك اذهو « تومي الو قئالخللا تومت ىذلا مويقلا ىلا قابلا متادلا وه

 نأب امإ هنع باوحلاف  اهديناسأ تح نإ  ىسركلاو شرعلاو رانلاو ةئحلا ءا

 ىلا نم جرخي نأ وهو ‹ تافصلا كلاهو تاذلا كلاه نم معأ انهه كلاب دارلا



 - ٠١ه لد

 اهكاله اني ال تاذلا ثيح نم ةعبرألا ءايشألا ءاقبف . امرمأل هب عافتن الا "ريح

 . هرس سدق خيياشملا فرشأ انخيش هراتحخا ام اذهو . تافصلا ثيح نم

 تاقولخلا نم ةعبرألا ءايشألا هذهف « ًافرع نيتعاس وأ ةعاس ليلق نمز ىف اهكاله

 تسيل هيف « لك » نأب امإو . ليلق تقو ىف اهيلع أرطب ءانفلا نأ ريغ « ةقاب ةمئاد

 مهرثكأ ءاج اذإ «ًاديز الإ ءاج سانلا لك » : كلوق ىف اک ريثكتلل لب ةطاحإلل

 ش .ديز نود

 ام الإ ىأ :« ههجو الإ ى اه یش لك » : هلوق ین ىروثلاو دهاجي لاقو

 دهشتسيو : ريرج نبا لاق . هل ررقملاك هحيحص ىف ىراخبلا هاكحو « ههجو هب ديرأ
 : رعاشلا لوقب كلذ لاق نم

 لمعلاو هجولا هيلإ دابعلا بر هيصحم تسل ًابنذ هللا رفغتسا

 اهمنأب لامعألا لك نع رابخإ اذه نأب لوألا لوقلا ىاني ال لوقلا اذهو

 . ةعيرشلل ةقباطملا ةحلاصلا لامعألا نم ىلاعت هللا هجو هب ديرأ ام الإ « ةلطاب

 ‹ سدقتو ىلاعت هتاذ الإ ةلئازو ةيناف تاوذلا لك نأ هاضتقم لوألا لوقلاو .

 . ( 10 : " ريثك نبا ) 'ىش لك دعبو “یش لك لبق وه ىذلا رخآلاو لوألا هنإف

 . ةرجهملا نم ١1.537 ةنس كرابملا



 « نونتفي ال مهو انمآ اولوقي نأ اوك رتي نأ سانلا بسحأ « ملا »

 ءالتب الا نم نمؤملل دب ال
 هلام وأ «هسفن ىف ناحتماو ءالتبا نم نمؤملل دب ال هنأ ىلع ةيآلا تلد

 نوحلاصلا مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ » : حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امك «هضرع وأ
 ديز ةبالص هنيد ىل ناك نإف «هنيد بسح ىلع لجرلا ىلتبي « لثمألاف لثمألا مث
 3 . ( ريثك نبا ) « ءالبلا ىف هل

 « نيبذاكلا نملعيلو اوقدص نبذلا هللا نملعيلف »

 « هللا نملعيلف » : ىلاعت هلوق ىنعمو نوكي امو ناك ام عيمجم طيحم ىلاعت هللا راع

 ناك ول نكي م امو « نوكي امو ناك ام ملعي ىلاعتو هناحبس هللا نأ بيرال

 سابع نبا لوقي اذهبو «ةعاملاو ةنسلا لهأ ةمثأ دنع هيلع عمجم اذهو «نوكي فيك
 ةيؤرلا نأل كلذو «ىرنل الإ « ملعنل الإ ١ :ىلاعت هلوق لثم ىف هريغو ا,هنع هللا ىضر

 ( ريثك نبا) دوجوملاو مودعملاب قلعتي هنإف ةيؤرلا نم معأ ملعلاو « دوجوملاب قلعت اإ

 دجوي ىح نيبذاكلا نم نيقداصلا ىلاعت هللا نرهظيلف ىأ : ةنسلا ىحم لاقو
 نب رفعجو ههجو هللا مرك ىلع أرقو « رايتخ الا لبق مهب ملاع ىلاعت هللا نأل « امولعم
 هنأ ىلع - ماللا رسكو ءايلا مضب - « نملعيلف » مهنع هلل ىضر یرهزلاو دمحم

 : نايح وبأ لاقو . دحاو ىلإ ةيدعتملا لع نم ةيدعتلا ة زمهب ةلوقنملا معأ عراضم

 ةمسلاو ةمالعلا عضو وهو مالعإلا نم كلذ نوكي نأ زوجو « ةرخخآلاو ايندلا ىن كلذ
 « اهداوسو هوجولا ضايبك ةمايقلا موي اهب نوف رعي ةمالعب مهمسي ىأ دحاول یدعتیف
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 : مالسلا هيلع هلوقك ايندلا ى اهب نوفرعي ةمالعب ىلاعتو هناحبس د : ليقو

 ٠ (حور ) ٩ اهءادر ىلاعت هللا هسبلأ ةريرس رسأ نمو

 كرادم ىلع ليزرئتلا ليبق نم هلك كلذ نوكي نأ لمتخيو : فيعضلا دبعلا لاق

 ىجرتلا ظفل لثم كلذو « عضاوملا هذه لاثمأ ىف هلاحب قيلي مالكب ملكتلاو ناسنإلا

 ىف خياشملا فرشأ انخيش هدافأ . كلذ لاثمأو « نوحلفت مكلعل » :ىلاعت هلوق ىف

 . هرس سدق بوقعي دمحم ىلوملا هخيش نع هعمس دقو « عضوملا اذه ريغ

 ) ًانسح :هيدلاوب ناسنإلا انيصوو »

 دلاولا نم دلولا صتقي ال اذكو ءاكرشم ناك نإو هابأ لتقي نأ لجرلل زوج ال

 هللا لوسر اي : تلق : لاق » هللا دبع نع ةديبع وبأ ىور : صاصحلاا لاق ۰

 ليبس ىف داهمللا : لاق ؟ هم مث : تلق « نهتقول ةولصلا : لاق ؟ لضفأ لاعألا ىأ

 زوج ال هنأ ىلع اعم ن الدي ربحللاو ةيالاف . « نيدلاولا رب : لاق ؟ هم مث : تلق < هللا

 ىبأ نب ةلظنح مسو هيلع هللا ىلص ىننلا ینو ‹ ًاكرشم ناك نإو هابأ لتقي نأ لجرلل

 .( 4١ : ۴ نآرقلا ماكحا ) دلاولا نم دلولل صتقي ال هنأ ىلع ًاضيأ لديو

 « امهعطت الف لع هب كل سيل ام يب كرشتل كادهاج نإو»

 | قلاحلا ةيصعم ىف قولخل ةعاط ال

 حيحصلا ىف درو اك «قلاخللا ةيصعم ى قولغل ةعاط ال هنأ ىلع ةيآلا تلد
 « ةيصعملاب رمألا ىف هاوبأ دهاج نيح دلولل زاحب زاج ول هنأل كلذو ؛ثيدحلا نم

 نع ىهنلا قيلعت ىو « ىلاعت هللا ةيصعم ىف دحأ ةعاط دحأل لحي ال هل لحي مل الف
 نم ققحت وأ ةدهاجللا اهنم قحنت مل اذإ هنأب راعشإ فيلكتلا ىف اهتدهاجمب اہتعاط
 . ( حور ) ىلوألاب هنع ىبنم وهف طقف امدحأ
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 هعابتا زوجي ال ديلقتلا ىف اك الاجإ ولو هتحص ملعي ال ام نأ ىلع ةيالاب لدتسيو . 

 سيل ام عابتا نع ىهلا درو ثيح مظنلا رهاظ هل دهشي اک < هنالطب معي مل نإو
 . حضوأو رصخأ هنوك عم اهعطت الف ةيصعمب كرمأ نإو :لقي مو لع هب هل

 « نحلاصلا ىف ملخدنل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو »

 ءايبنآلا هبلط نع ولخي ال ةيهانتم ريغ تاجرد حالصلا

 داسفلا دض حالصلاو « هيف نيلماكلا حالصلا ىف نيخسارلا ةرمز ىف دارملا

 ` « ايلع ةبترم هيف لامكلا هبترمو « ةيهانتم ريغ بتارم هلو < ريخ لكل عماج وهو

 كتمحرب ىنلخدأو » : مالسلا هيلع ناملس لاق اك مالسلا مهيلع ءايبنألا اهبلط اذلو

 . « نيمحلاصلا.كدابع ىف

 « نورتفي اوناك امع ةمايقلا موي نلئسيلو - هلوق ىلإ  اورفك نيذلا لاق »

 هرزو هيلعو صاع ةيصعملا ىلإ يعادلا

 ‹« ىده وأ هريغ لالضل اكرحمو ًايعاد ًاببس راص نم نأ ىلع ةبآلا تلد -

 . ًائيش هرجأ وأ هب لمع نم رزو نم صقني نأ نود نم هرجأ وأ هرزو هيلع ناك

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نسحلا نع رذنملا نباو ديمح نب دبع هجرحأ ام لدي هيلعو

 نيذلا روجأ لثم هلف هب لمعو هيلع عبتاف ىده ىلإ اعد عاد اميأ » : لاق لسو
 اهيلع عبتاف ةلالض ىلإ اعد .عاد اأو . ًائيش مهروجأ نم كلذ صقني الو « هوعبت

 .( حور ) « ايش مهرازوأ نم كلذ صقني ال هوعبتا نيذلا رازوأ لثم هيلعف اهب لمحو

 ةروس ى قبس ام ىلإ ةراشإ ( أك رعو يعاد ًاببس ر : ىلوق ینو : تلق
 عادو كرح وه ام بابسألا نم نإو ةناعإلاو ببستلا رمأ ىن ليصفتلا نم صصقلا

 بيرقلا ليصفت هيفف كلذك سيل ام اهنمو « لمعلا لصأ مكح هككحف « لمعلا لإ
 * 0 .٠ هعجارف ديعبلاو
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 « نيلاصلا نمل ةرخآلا ىف هنإو ايندلا ىف هرجأ هانينآو »

 ايندلا ىن لصحم ءازحلا ضعب

 نإ « ًاضيأ ايندلا ىف ىطعي لامعألا ضعب ءازج نأ ىلع ةيآلا تلد : تلق

 كلت هرس سدق خياشملا فرشأ انخيش عمج دقو . رشف ًارش نإو « ريخف ًاريخ
 . « لامعألا ءازجس » اهامس ةلاسر ىف اهتيزجأو لامعألا

 « ركنملا مكيدان ىف نوتأتو ليبسلا نوعطقتو لاجرلا نونأتل مكتلأ»

 اوناك :لئاق نف «مهيدان ىف هنوتأي اوناك ىذلا ركنملا اذه نييعت ىف فلتخا

 نوكحاضتيو نوط راضتي اوناك :لئاق نمو «دهاجم هلاق «ألملا ىف ًاضعب مهضعب نوتأي
 « شابكلا نيب نوعطاني اوناك :لئاق نمو . مساقلاو اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع هتلاق
 ءهنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس : تلاق اهنع هللا ىضر ىفاه مأ نعو
 ريثك نبا هراتخا ىذلاو . (ريثك نبا ) مهنم نورخسيو قيرطلا لهأ نونذحي : لاق
 ىأ : ريثك نبا لاق « سلجملا ىف هولعف ركنم لك لمشيل ىلاعت هللا همهبأ ام ماما
 مهضعب ركنيال اهيف نوعمتجي ىلا مهسلاجم ىف لاعفألاو لاوقألا نم قيلي ال ام نولعفي
 . ملعأ هللاو . كلذ نم ًائيش ضعب ىلع

 : ماكحألا نم ةثالث ىلع ةيآلا تلمتشاف

 ةمرح دشأ ءارج الاو نالعإلا ليبس ىلع ةيصعم لك و ليبسلا عطقو ةيطوللا ةمرح

 ريغ هب تعدص ةمألا هيلع تعمجأ رهاظ وهو ؛لاجرلا نايتإ ةمرح :لوألا
 ةمرح دشأ اهنأ ىلع اوصن «ثيدحلا تاياور نم رتاوتلاو «باتكلا تايآ نم دحاو
 . ( حور ) انزلا نم

 . ةراملا رارضإو ليبسلا عطق ةمرح : ىناثلاو

 ىأ نالعإلا ىلع ةيدنألاو سلاجلا ىف ةيصعملاو ركنملا ناينإ ةمرح : ثلاثلاو
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 و ا . ىلاعتو هناحبس هللا نم فوحللا مدعو ا ا ول : / لتا مدع ب ةالاملا مدع نع ىنذي هنإف « ةيصعملا لصأ نم مظعأ ىرخأ ةيصعم ةراسحللا لسيبس ىلع ىدانلا ف هلا كا :لا ین هنايتإ نإف . ناك ركن

 « نوملاعلا الإ اهلقعي امو سانال اهب رضن لانمالا كلتو »

 لسو هيلع هللا ىلص ىلا نامل ىلع ماعلا فيرعت
 ةنسلا ىح ىورو . ىئبني ام ىلع ءايشألا ىف نوردتملا معلا ى نوخارلا ىأ

 كلتو » ةبآلا هذه الت لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ هنع هللا ىضر رباج نع هدنسب
 « هطنس بتجاو هتعاطب لمعف «یلاعت هللا نع لقع نم ملاعلا » : لاقف ةيالا « لاثمالا
 .ىغبني اک اھلقعتو ىلاعت هللا لاثمأ ین ربدتلا معلا تارامأ نم نأ ىلع تلدف .(حور )

 « ركنملاو ءاشحفلا نع ىب ةالصلا نإ ةولصلا مقأو »
 ببس ةولصلا نأب ركنملاو ءاشحفلا نع نوني ال نلصملا نم رت دأب لاكشإلا
 وأ طرش دقفل ببسلا نع فلختي دق ببسملاو « ركنملاو ءا فلا نع ءاهنالل
 ظ عنام دوجو

 . هباوج ىف ءالعلا لاوقأ تفلتخاو . كلذ نع :دره# الو نولصي

 نأ : ىهو « ماهوالا اهعرتحا : ةدساف ةمدق» نم أشن لاكشإلا نإ : ليقف

 ىلاعتو هناحبس هللا نإف « نيب حضاو اهداسف نأ عم « ًامزالت ءاهتنالاو ىهنلا نيب

 ىرن كلذ عمو ركنملاو ءاشحفلا نع نوهني « اهلك ةلرئمللا هبتكو مهلك هلسرو

 هناحبس هللا ین مزلتسي مل الف . هولعف ركنم نع نوبتني ال ةلالضلا مهيلع قح ًاريثك
 هم زلتسي فيكف < ىصاعملا نع سانلا ءاهتنال هبتكو هلسر عيمج اذك و « ىلاعتد

 ١ هعومجم سيدقتلاو حيبستلاو عوضمللاو عوشحخلا ن 0 تدل
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 هسفن عبنا مهنمو ؛هتهن امع بنتجاو ًاردق اهل ردقأو ايمن فرع نم مهنف « ىصاعملا

 لا ىضر سابع نباو دوعسم نبا نع لوقنملا وه اذهو . يبن عارب ملو « هاوه
 . نآرقلا ماكحأ ف صاصحلا مالك نم دافتسي اك اههنع

 نب داحو جسيرج نباو ىلكلاو هنع هللا ىضر سابع نبا نع نايح وبأ لقنو
 ال ةولصلا عضو نإف « ايف ىلصملا مادام كلذ نع ىهنت ةولصلا نأ » ناملس ىنأ

 تاركنملا عم اهعاتجا نكمم اهنإف « تادابعلا رئاس فالحب « كلذ نم “ىش هيف
 ةبيغلا نم « ىصاعملا هباكترا نكمم هموص ةلاح ىف هنأ مئاصلا ىرت الأ . ىصاعملاو

 . هللا ليبس ىف هلاومأ قفنملاو جاحلا اذكو ؟ كلذ لاثمأو ةقرسلاو بذكلاو

 . ( حيضوتب حور )

 لك لب ةولصلاب صتخي ال ىهلاو عنملا اذه لثم نإف « هيفام هيفو : تلق

 انزلاو ةقرسلا هل نكمب ال بارشلاو ماعطلا ىف لغتشي نيح ءرملا نإف « كلذك لمع

 ةيصوصخ هيف قبي مف ؛ ىصاعملا نم “یش هنكمي مل مان اذإ اذكو « ىصاعملا نم ءايشأو

 : ليقو . ین ال اک صاصتخالا هقايس ىضتقي هنأش لج قحلا مالك و « ةولصلا

 «ةركنلا مكح ى ة ةولصلا نأ امل ًايلك اذه سيلو «كلذ نع ءاهتن الل ببس ةولصلا نإ

 . ( حور ) لاكشإلا لحنيف « معت نأ بجيال تابثإلا ىف ىهو

 بعش ىف قهيبلاو ريرج نباو ديمح نب دبع هجرخأ ام ةيبيسلا ديثويو : تلق
 هنالص هبنت مل نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع ناعإلا

 هجرخأو « ًادعب الإ هللا نم اهب ددزي مل » ظفل فو.« هل ةالص الف ركنملاو ءاشحفلا نع

 ًاعوفرم هنع هللا ىضر سابع نبا نع هيودرم نباو ىناربطلاو متاح ىنأ نبا ظفللا اذهب

 قييبلاو متاح ىنأ نباو رذنملا نباو ريرج نباو ديمح نب دبعو ةبيش ىلأ نبا جرخأو

 نإ : لاقف « ةولصلا ليطي ًانالف نإ : هل ليق هنأ هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع
 « ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةولصلا نإ » : أرق مث ءاهعاطأ نم الإ عفنت ال ةولصلا

 نإ » : هلوق هنع هللا ىضر سابع نبا نع ريرج نبا یورو . ( ًاصخلم حور )
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 ىصاعم نع رجدزمو ىهتنم ةولصلا ىف : لوقي « ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنت ةولصلا
 ىأ : نايفس لاق ٠ كرمأت كتولصأ بيعش اي » : اولاق : نايفس لاقو . ىلاعت هللا
 . ( ىربط ) هاهنتو هرمأت هللاو

 ءاج» :لاق ةريره ىنأ نع قييبلاو نابح نباو دمحأ جرخأ ام هديؤي ًاضيأو
 قرس حبصأ اذإف ليللاب ىلصي ًانالف نإ : لاقف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلإ لجر
 ناك راصنألا نم یف نأ ىور ام انركذ ایف هنم حرصأو .« لوقت ام هاهنيس :لاق
 فصوف « هبكر الإ شحاوفلا نم ًائيش عدي الو ملسو هيلع هللا لص ىنلا عم ىلصي
 نأ الإ . بات نأ الإ ثبلي لف . هاهتس هتولص نإ :مالسلا و ةولصلا هيلع لاقف هل
 ةيلاعلا وبأ لاق : ريثك نبا لاقو « ثيدحلا بتك ىف هدج مل هنأ هنم ركذ رجح نبا

 هيف ةولضلا نإ : لاق « ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةولصلا نإ » : ىلاعت هلوق ىف

 ةولصب تسيلف لاصحللا هذه نم *ىش ایف نوكي ال ةولص لكف «٠ لاصخ ثالث

 ركنملا نع هاهنت ةيشدللاو «فورعم اب هرمأب صالخإلاف « هتلا ركذو ةيشحللاو صالخإلا
 . هاهنيو هرمأي نآرقلا هللا ركذو

 نع ءاهتنالل ببس ةولصلا نأ ىلع لدت اهانركذ ىّبلا تاياورلاف ةلمحلابو

 دقو . هلاح ىلع قاب روكذملا لاكشإلاف « ىلا ىلع دئاز رمأ وهو ركنملاو ءاشحفلا

 وهو  ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « ىرأ ايف هيلع رابغ ال باوجب ىلع هللا نم

 اذإف « عناوملا عفرو طئارشلا عاتجاب طورشم ببسمو ببس لك نيب مزالتلا نأ

 الأ « ببسلا نع ببسملا فلخت هعناوم نم عنام دجو وأ هطورش نم طرش تاف
 « هفالخب ام ًاريثك دهاشنل كلذ عمو « قافتالاب لاهسإلل ببس اينومقسلا نأ ىرت

 امبرو ماكزلل عفاد جسفنبلا رهز كلذكو « قئاع ةمحازم وأ ضراع ضورعل

 ببس ةيسمشلا ةعشألا كلذكو < عنام دوجو وأ طرش دقفل كلذ هنع فلختي

 « ةديدش ةدراب حبر وأ درب وأ جلث قئاعل ةرارحلا دجوت ال اهنأ ىرت ابرو « ةرار#
 عانجا ىنعي نيطرشلا نيذهب ةطونم اهارت تاببسملاو بابسألا رئاس كلذكو
 .عئاوملا عفرو طئارشلا
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 ىصاعملا نع رازجئالاو ءاهتنالل ببس اهنأ كش ال ةولصلا نأ ملعاف كلذ دعبو

 نع قع مو « اهبادآ و اهدودح تيعورو اهطورشب تيدأ اذإ « ًاعيمج تا ركنملاو

 نيذلاف . كلذ لاثمأو ةداعلاو مسرلا ةبلغ وأ قاسفلا ةبحص نم *ىش اهنع ءابتنالا

 تدقفو مهرمأ تققح اذإ ؛ ىصاعملاو تاركنملا نع نوبتني الو نولصي مهنأ نورب

 لاثمأو قاسفلا ةبحصب ًاطوحم اهبحاص تدجو وأ ةرصاق مهتولص تدجو مهلا

 ظ . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « كلذ

 « نوعنصت ام معي هللاو ركأ هللا ركذلو »

 ركأ هلل ركذ :ريسفت ى ناهجولا

 ربكأ مكايإ ىلاعت هللا ركذل هانعم : ليقف «هانعم ىف ليوأتلا لهأ فلتخا

 نم ربكأو محلامعأ ربكأ ىلاعت هلل دابعلا ركذ هانعم : ليقو < هايإ مك ركذ نم

 لاقو . ناهجو هيف هنع هللا ىضر سابع نبا ربحلا نع یورو . هنوعنصي یش لك

 ركذلو : لاق نم ل وق ليئرنتلا رهاظ هيلع لد امب لاوقألا هذه هبشأو : ريرج نبا
 نم ريثك لاوقأب روصنملا لوقلا هنأل كلذو . هايإ مک ركذ نم لضفأ مكايإ هللا

 هنع هللا ىضر سابع نبا نع هديناسأب ريرج نبا هركذ امك « نيعباتلاو ةباحصلا '

 . مهنع هللا ىضر دوعسم نباو ةورف ىبأو نالسو دهاجمو ةيطعو ةمركعو

 ركذ نأ ىلع ةيآلا تلدف . نيهجولا الكل لمتحم ظفللا نأ كش الو : تلق

 دقو ؟ًاعيمج تادابعلاو لامعألا حور وهو ال فيك « لامعألا ربكأ وه ىلاعت هللا
 .حراوجب وأ بلقلاب ىلاعت هلل ةعاط لك و ىناسللا رك ذلا نم معأ ركذلا نأ هيف اوحرص

 « مہم اوملظ نيذلا الإ نسحأ ىه ىلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الو »

 ةظلغلا ىلإ ندللا نم رافكلا ةلداجم ىف تاجردلا ةياعر

 ؛ مظكلاب بضغلاو « نبللا ةنوشحللا ةلباقك نسحأ ىه ىلا ةلصحللاب ىأ

 .؛نسحا یه ىتلاد عفدإ ۾ : ه احبس لاق امك ةانإلاب ةروسلاو ء حصنلاب ةبغاشملاو

| 
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 مف عقيب لو حصا اولبقي مف «دائعلاو ءادتع الا ىف طارفإلاب .« اوملظ نيذلا الإو

 . ةظلغلا مهعم اولمعتساف «قفرلا

 رذنملا نباو ريرج نباو هخسان ىن دوواد وبأ جرخأف «ةيآلا خسن ى فلتخاو
 ةيآلا هذه ىف ىن : لاق هلأ < ةداتق نع فحاصملا ىف ىرابنألا نباو متاح ىأ ناو

 قاب نونمؤي ال نيذلا التاق » : هناحبس لاقف كلذ خسن مث باتكلا لهأ ةلداجم نع
 نايبلا عمجن ىف لاقو . . فيسلا نم دشأ ةلداجم الو «ةيآلا «رخآلا مويلاب الو
 بجباولا وح نسحألا هجولا لع كاذو « ةرظانلا لادلبابدارلا أل ةوسنم ريغ ب
 األ ةوعدلا لئاوأ ىف ىنسحلاب ةلداجلا نإ : ةلجألا ضعب لاقو . هريغ زوجي ال ىذلا
 .( ًاصخلم حور ) ةيلكلاب لاتقلا مدع الو خسنلا م زلي الف «لاتقلا مدقتت

 « مكيلإ لزنأو انيلإ لزنأ ىذلاب انمآ اولوقو »

 |  بذكلاو قدصلا نم ةيليئارسإلا ثيداحألا ةجرد

  مدقن ال اذهف « هبذك الو هقدص لعن ال اب باتكلا لهأ ربخأ اذإ ىنعي
 نمئون نكلو .الطاب نوكي نأ هلعلف هقيدصت الو « ًاقح نوكي دق هنأل هبيذكت ىلع
 ' لاق . الورم الو الدبم ال الرنم نوكي نأ وهو « طرش ىلع ًاقلعم المحم ًانايإ هب
 نوعرقي هباتكلا لهأ ناك :لاق هننع هللا ىضر ةريره ىنأ نع هدنسب ىراخبلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف « مالسإلا لهأل ةيبرعلاب اهنورسفيو « ةيناربعلاب ةاروتلا
 لزنأ ىذلاب انمآ : اولوقو < مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصتال » : لسو هيلع

 . ( ريثك نبا ) « نوملسم هل نحنو دحاو مكملإو انهو مكيلإ لزنأ امو انيلإ

 ٠ رابحألا بعك تاياور ىف مالكلا

 ٠ نانهبو بذك هبلاغ هب نوثدحتي ام رثكأ نأ ملعیل مث : ريثك نبا لاقو «
 ةدئاف لقأ ام مث هيف قدصلا لقأ امو « ليوأتو رييغتو ليدبتو فيرحت هلخد دق هنأل

 هنع هللا ىضر دوعسم نبا وه هللادبع نع ريرج نبا یورو . احيححص ناک ول هنم ريثك
/ 
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 ىورو . « اولض دقو مكودهي نل مهنإف « “ىش نع باتكلا لهأ اولاست ال » : لاف
 نم اطهر ثدحي ةيواعم عمس هنأ ١» نمحرلا دبع نب ديمح نع هدنسب ىراخبلا
 نيئدحما ءالؤه قدصأ نم ناك نإ : لاقف رابحألا بعك ركذو ةنيدملاب شيرق

 : «بذكلا هيلع ولبن كلذ عم انك نإو < باتكلا لهأ نم نوثدحم نيذلا

 نال < دصق ريغ نم عقاولا فالخ وه ام همالك ىف ىتأي دق هنأ هانعم : تلق .

 لا الإ اهملعي ال ةعوضوم ءايشأ اهيفو « نظلا اهب نسحب وه فحص نع ثدحب

 ليصفتلاب بذكي الو قدصي ال باتكلا لهأ نم ءاج ام نأ ىلع ةيآلا تلدف

 . ىلاعت هللا نم لزن ام ىلع ىلاجإلا ناميإلاب هيف ىنتكي لب « نييعتلاو

 « نودبعاف ىايإف ةعساو ىضرأ نإ اونمآ نىذلا ىدابع اي »

 . بحتسيو « اهبلع ةردقلا طرشب ىصاعملا ىلع هيف رجب دلب لك نم ةرجهلا بجبن
 برحلاو مالسإلا راد هيف ءاوس قسفلاو رفكلا هيلع بلغ دلب لك نم

 ةماقإ ىلع هيف نوردقي ال ىذلا دلبلا نم ةرجهلاب هدابعل هللا نم رمأ اذه
 اك هودبعيو هللا ودحوي نأب نيدلا ةماقإ نكمي ثيح « ةعساولا هللا ض رأ ىلإ نيدلا
 لاق ١ : لاق مارعلا نيا ريبزلا ىلوم ىحب ىبأ نع هدنسب دمحأ مامإلا ىور . مهرمأ
 تبصأ اًميحف ؛هللا دابع دابعلاو «هللا دالب دالبلا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لإ نيرجاهم ١ .:ءرخ اهب مهماقم ةكع نيفعضتسملا ىلع قاض امل اذهلو « مقأف ارح
 هيلع نا ىلص هللا لوسر رجاه كلذ دعب مث « كانه مهنيد ىلع اونمأيل ةشبحلا ضرأ
 هديؤيو ..( ريثك نبا ) ةرهظملا ب رت ةيوبنلا ةنيدملا ىلإ نوقابلا ةباحصلاو ملسو
 ىصاعملاب ايف لمع اذإ » : لاق هنع هللا ىضر ريبج نب ديعس نع ريرج نبا هاور ام
 اذإ : لاق ءاطع نعو « ةعساو ىضرأ نإف اوبرهاف » هل ظفل ىو « « اهنم جرخاف
 ديز نباو دهاجم نع اذه لثم یورو « ةعساو ىهنرأ نإف « اوبرهاف ىصاعملاب مترمأ
 . ( ريرج نبا ) ريرج نبا هراتخاو :سنأ نب كلامو
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 . ىصاعملا ىلع اروبجم دبعلا اهب نوكي دلب نم ةرجهلا بوجو ىلع ةسيألا تلدف
 ب لع ارت دربيل ن رفا لعن ةردقلاب فور هلك 50 ااو
 ناك ةكم نم ةرجهلاب اورمأ امل نوملسملا نأ اهرمأ لوأ ناكف «مالسإلا ىل ةتوافتم تاجرد اهيلع تتأ ىصاعملاو رفكلا دالب نع ةرجهلا نأ معا مث . هنيد وأ هلايعو
 اك ةرجهلا نودب مالسإلا مهنم لبقي ال ثيحي مالسإلا ةرامإو لب مهلع نبع ضرف
 نم ةبحتسم تيقبف نيملسملا ىلع رمألا ىلاعت هللا رسي مث « باتكلا تايآ هب تدهش
 ةبجاوو «نيدلا ةماقإ ىلع ًارداق ايف ناك نإو « ناك انيك « ًاقلطم قسفلاو رفكلا دالب
 اذهو .برحلا رادو مالسإلا راد كلذ ى ءاوسو « نيدلا ةماقإ ىلع اهيف ردقي مل اذإ
 . هابأت ال ىلاعت هللا مهمحر ةيفنحلا دعاوقو «ىرابلا حتف ىف ظفاحلا هرك ذ ليصفتلا

 « نىسا عل هللا نإو انلبس مہیدہل انيف اودهاج نذلاو «

 معلا ةدايزل ببس ملعلا ىضتقمل لمعلا

 نع متاج نأ نبا یورو + ةرغتآلاو ايندلا ىف اقرط ىأ انلبس ميئرصتيل ىأ .

 : ىراوحلا ىلأ نب دمحأ لاق . نوملعي ال امل هللا مهيدبي نوملعي اب نولمعي نيذلا

 ًائيش مهلأ نمل ىغبني سيل : لاقو « هبجعأف  ىنارادلا ىنعي  ناملس ابأ هب تثدحف
 هللا دمحو « هب لمع رثألا ىف هعمس اذإف ءرثألا ىف هعمسي ىّبح هب لمعي نأ ريحا نم

 هثرو ملع اب لم نم » :ثيدحلا فو . ( ريثك نبا ) هبلق ىف ام قفاو ىتح «ىلاعت

 . « ملعب مل ام ملع ىلاعت هلل

 باوبا حتفو « معلا ةدايزل ببس للعلا ىضتقمب لمعلا نأ ىلع ةيآلا تلدف

 انقزري نأ لأسن ىلاعتو هناحبس هللاو «هبحاصل ىلاعت هللا ليبس ةلوهسو ؛ةمحرلا
 اذهو . هايإ الإ دبعن الو هاضر الإ ىغتبن ال ريصن ىتح هاضتقمب لمعلاو عفانلا معلا

 . ةلملاو دمحلا هللو توبكنعلا ةروس رخآ



 مو رسسلا ةر وس (

 ىف ٠ نوبلغيس مہلغ دعب نم مهو ضرألا ىندأ ىف مورلا تبلغ . ٠ ملا»
 « دعب نمو لبق نم زمألا هلل ننس عضب

 تابيغملا نع ريحلا ىف هقيدصتو سو هيلع هللا لص ىنلل ةزجعم

 مهعم مالكلا نأل ةكم لهأ نم ةبيرقلا مورلا ضرأ «ضرألا ىندأ » ب دارم (
 :ةيآلا ىنعمو « ريرج نبا هركذ ‹مهعم لاتقلا نأل سراف لهأ نم وأ ( حور )

 . (ريرج نبا ) نيينس عضب ىف سراف نوبلغيس مهايإ سراف ةبلغ دعب نم مورلا نأ

 تناكف ءربخأ امك عقو دقو ؛ةيثآلا تابيغملاب رابخألا نم ةيآلا هذهو
 نم هب ىدحتلا عقو دقو . مالسلاو تاولصلا مييلع ءايبنألا ديسو انديسل ةزجعم

 ' مهوفاوف «مورلا ازغ سراف نأ :ىور امك « هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ انديس

 مهو هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا كلذ غلبف . مهيلع اوبلغف ىرصبو تاعرذأب

 نم نويمألا رهظي نأ هرکی لسو هيلح للا لص ناک و مييلع كلذ قشف ةكمب

 ىنلا باحعأ اوقلف ءاوتمشو ةكمب رافكلا حرفو . مورلا نم باتكلا لهأ ىلع س وجم ا

 رهظ دقو ‹ باتك لهأ ىراصنلاو « باتك لهأ مكنإ : اولاقف لسو هيلع هللا ىلص
 نرهظنل انومتلتاق نإ مكنإو « باتكلا لهأ نم مكناوخإ ىلع سراف لهأ نم انناوخإ
 ىضر ركب وبأ جرخف .تايآلا « مورلا تبلغ ه ملا » : ىلاعت هللا لزنأف . مكيلع
 ' ؛« اوحرفت الف ؟ انناوخإ ىلع مكناوخإ ررهظب متحر فأ 3 لاقف رافكلا ىلإ هنع هللا

 ىلص انيبن.كلذب ان ربخأ«سراف ىلع مورلا نرهظيل هللا وف« مكنيع ىلاعت هللا نرقي الو
 هللا ىضر ركب وبأ هل لاقف ‹«تبذک : لاقف فلخ نب ىنأ هيلإ ماقف . اسو هيلع هللا
 رشعو ىنم صئالق رشع ( ١ ) كبحانأ لاعت !ىلاعت هللا ودع اي بذكأ تنأ : هنع

 . فلما ز كنهارأ ىأ ( ) ١
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 ىلع سراف ترهظ نإو « تمرغ سراف ىلع مورلا ترهظ نإف «كلنم صئ الو

 لص ىنلا ىلإ هنع هللا ىضر ركب وبأ ءاج مث . هبحانن نينس ثالث ىلإ «تمرغ مورا
 امنإ « تركذ اذكه ام : مالسلاو ةولصلا هيلع لاقف . هربخأف ملسو هيلع هللا

 ركب وبأ جرخف «لجألا ىف هدامو رظحلا ىف هديازف « عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام عضبلا

 ءرظحلا ىف كديازأ امنإ لاعت ءال : لاق '؟تمدن كلعل :لاقف ًايبأ اف هنع هللا ىضر

 هجررخأ ) تلعف دق :لاق «نينس ست ىلإ «صولق ةأم اهلغجأف لجألا ىف كدامأو
 اليفك بأ هنم بلط ةرجم ا قيد هلا ركب وبأ دارأ الف . ( دهاجم نع هدنسب ريرج نبا
 دحأ ىلإ جورحللا ىنأ دارأ الف «نمحرلا دبع هنبا هب لفكف ؛بلغ نإ رظحلاب
 لص ىلا هحرج حرج نم ىنأ تامو اليفك ةاطعأف « ليفتكلاب نمحرلا دبع هبلط

 ى ءاجو < ةعباسلا ةنسلا تلخد اك سراف ىلع مورلا ترهظو «ملسو هيلع هللا

 ةمركع نع ريرج نبا هجرخأ ) ةيبيدحلا موي مهيلع اورهظ مهنأ تاياورلا ضعب

 ىلع مورلا ترهظ ردب موي ناك امل هنأ هنسحو ىذمرتلا. جرخأو . ( ةدانقو

 , هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ هب ءاجو ىلأ ةثرو نم رظحلا ركب وبأ ذخأف « سراف .

 متاح ىبأ نباو ىلعي ىنأ ةياور ىفو ءهب قدصت : مالسلاو ةولصلا هيلع لاقف لسو
 ةولصلا هيلع هنأ هنع هللا ىضر بزاع نب ءاربلا نع ركاسع نباو ةيودر» نباو

 5 ( حور ) هب قدصت « تحسلا اذه : لاق مالسلاو

 قيدصلا لمع نع باوحلاو رامقلا ةملئس
 هنأ اهباوجف هنع هللا ىضر ركب وبأ هب رماق ىذلا راهتلا ةلئسم امأو

 ةنهارملا ةبحانملا : ىعمجللا لاق : ريرج نبا لاق دقف «راهقلا ميرحت لبق عقد

 ىهني نأ لبق كلذو :اهيفو ةصقلا ةداتق نع ىور مثءكلذ ميرحت نوكي نأ لبق كلذ»

تلاو ةداتق نع قييبلاو متاح ىبأ نبا هجرخأ كلذ لمبو . ( ريرج نبا ) راهقلا نم
 ىدذمر

 . رمحللا ميرحتو «ةيكم.ةروسلا نأل « رهاظلا وهو ىملسلا م ركم نب ءايف نع  هحمسو -

لذ دعب هراقلا ةلئسم ىلع لاكشإ الف .(حاور ) الوز“ نآرقلا رخآ نم رسيماد
 . ك
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 برح لا راد ف رامقلا ةلئسم

 راد ىف برحلا لهأب راهتلا زاوجب نيلئاقلا ةيفنهلل هيف لالدتسا ال نأ قحلاو

 ص عون ادهني را ليال ق ا ترن

 . ةروك ملا تاياورلا ىف درو امك ؟ قدصتلاب

 . اتم هنوكو قدصتلابرمألا : نارمأ انهه نأ باوملاف

 نوكي نأ قدصتلاب رمألا ةررض نم سيل نكلو «هب ةياورلا تح دق لوألاذ

 ‹ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهآر ةحلصمل كلذ نوكي نأ زوج لب « ًامارح

 هنأكف «نيدللال ةورملل ًاتحاس هنوكل اذه نإ: بغارلا لاق دقف « الحب قدصت وهو

 ىضر ركب ىبأ ةورمب لخم الالح ناك نإو كلذ لومت نأ یآر لسو هيلع هللا ىلص

 اهنأ ال - راهقلا ىنعي - ةبحانملا ىف مالسلاو ةولصلا هيلع هنذإ كلذ ىنأي الو ءهنع هللا

 هيلع هللا ىلص ىنلا هب ءاج ام قدصب نيقيلا راهظإ نم اهيفو ءالصأ ةورملاب رض ال

 هللا ىضر قيدصلا حالص نم ةقث ىلع مالسلاو ةولصلا هيلع ناك و ءابيف ام لسو

 . هفلاخي مل هلومت نع هاہنو ذخأي امب قدصتلاب هرمأ اذإ هنأ هنع

 ةياورلا ىف ظفللا اذه ةحص نأ : الوأ هنع باوحلاف تحسلا ظفل ىنعأ ىناثلا امأو

 : اهنم : ناعم ىلع قلطي تحسلا ظفل نأ ةحصلا ملست ريدقت ىلع : ًايناثو « عونمم

 ىأ اهتحسي هنأك ىح ةورملا ف صقتلاو « راعلل ًابيس نوكي ام : اهنمو < مارحلا

 نع رم اكو «« تحس ماجحلا بسكو :مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق ىف اك اهلصأتسي

 ؛ ةورملل ًاتحاس هنوكل لب ًامارح هنوكب سيل انهه تحسلا قالطإ نم بغارلا

 ىبعبو < ةرم مارحلا ىنعمب مالكلا ضعب ىف دري تحسلا نأ ةياهلا فو

 . , 0 ا .٠ فال = el 1 : | ه |
 هيف حص اذإ ربجللا ىف نوكي نأ زوجيف «نئارقلاب كلذ ىلع لدتسيو «ىرخ دو ركل
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 ا ا نورك هنوكل قدصتلاب رمأف . هوركملا ب
 . ( صقنو ةدايزب حور )

 طورشلا نم هيف امو مارخلا لاملاب قدصتلا مكح

 مارحلا لاملاب قدصتلاب رمألا نأ وهو رخآ لاكشإ نم صلخلا وهو : تلق

 الإو « هيلإ درلا ىلع ردقي ال وأ ًامولعم لاما بحاص نوكي ال عضو« صتخ امإ
 ًامولعم لالا بحاصو قدصتلاب رمأ فيكف . هبحاص ىلع لاملا در وه هب رومألاف

 هللا ىضر ركب ىبأل اكلم راص لب ًامارح نكي مل هنأ رهظ امل نکلو ؟ هلام دوجوم

 هللا ىلص هللا لوس ٠ اهآر ةحلصمل هب قدصتلاب لب هبحاص ىلإ هدرب موي ملف « هنع

 . كلذ ىلع هلل دمحلاو ءهسأر نم لاكشإلا ىنتناف . لاسو هيلع

 « محرلازيزعلا وهو ءاشي نم رصني هللا رصنب «نونمؤملا حرفي ذئمويو »

 : لمتحيو . سراف ىلع مهبيلغتو مورلا ةرصن ىلاعت هللا رصنب دارملا نأ رهاظلا

 ةوادعلا مهنيب ىتلأو « ًاضعب نيملاظلا ضعب ىلو ثيحب نيملسملل ةرضن دارملا نوكي نأ

 .( حور ) ضعب ةكوش مهضعب رسك لد ءاضغبلاو

 مالسإلا ىلإ ةلم برقأ ناك اذإ رافكلا ضعب ةبلغب ملسملا حرف زاوج

 اذإ « رافكلا ضعب ةبلغب نينمؤملا حرف زاوج ىلع ةيبآلا تلد : لوألا ىلعف

 . نيبولغملا ىلإ ةبسنلاب نيملسملاب ةلمءم نسحأ وأ ةلم برقأ اوناك

 « نولفاغ مه ةرخآلا نع مهو ايندلا ةويحلا نم ًارهاظ نوملعي »

 ىمو ثوعرزي ىتمو اهراضمؤو اهعفانم نوملعي : امنع هللا ىضر سابع نبا نع

 ىورو «ةرخآلا ىف رثأ هنم مهل نوكي ال ام كلذ وحنو ىأ «نونبي نيكو نودصحت

 ف لاق هنأ نسحلا نع متاح أ نباو رذنملا نبا جرخأو ع ةمركعو ةداتق نع هر

 كريخيف هرفظ ىلع مهردلا بلقت هنأ هايند رمأب مهدحأ قذح نم غلب : سأل

 . للصب نسحي امو هنزو
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 ىش ىف ةمححلا نم سيل لهج ةرخآلا نع ةلفغلا عم اهن ونفو ايندلا بساكم ىف ةقاذحلا

 عم ناك اذإ اهتعانص ىف ةقاذحلاو هيندلا بساكمب معلا نأ ىلع ةيآلا تلد -

 ناري. وهف - رضاحلا رصعلا ىف نامزلا ءانبأ نديد وه اهك - ةرخآلا نع ةلفغلا

 لقعلاو « راصبألاو ىديألا ىلوأ رظن ىف ءاوس همدعو معلا اذه لثم « ةقاحو

 ٠ بابلألا ىلوأ نم ,رسلو ! ءالقع وأ ءامكح مهام نمل ليوف « منع لزعمب ةكحلاو

 ضرألاو توسل قلخ ..: نوركفتيو مه ونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي نيذلا الإ

 ىلع ىلاعتو هناحبس هبنو . راثلا باذء ا.د كناحبس اللطاب اذه تقلخ ام انبر

 ناك فيك ورطنبف ...رالا و اوريسي ملو أ١ : كلذ .اعب هلوقب ءالؤه ةبقاع ءوس ٠

 .« اهورمع امم رثكأ اهورمعو ضرألا اوراثأو ةوق مهنم دشأ اوناك مهلبق نم نيذلا ةبقاع.

 سانلا رثكأ نكلو » :ًاقباس هلوق نم لدب « هزم 0: هلوق : فاشكلا فو

 هماقم موقي ثيحب هلعجو هنم هلدبأ هنأ ةمتكتلا نم لادبإلا اذه فو « نوملعي ال
 معلا دوجو نيبو لهنلبا وه ىذلا ملعلا مدع نيب قرف ال هنأ كملعيل «هدسم دسيو
 ًارهاظ ايندا نأ ديفي « ايندلا ةويحلا نم ًارهاظ » : هلوقو . ايندلا زواجتي ال ىذلا

 اهنطابو ءاهذالمب معنتلاو اهف راخزب عتمتلا نم لاهحلا اهفرعي ام اهرهاظف ءأنطابو
 . ةحلاصلا لامعألاو « ةعاظناب.اهبلإ اهنم دورتي ةرصخآلا ىلع زاجم اهنأ اهتقيقحو
 . ىهتا - رهاوظلا ةلمج نم ًادحاو ًارهالظ الإ نوملعي ال مهنإ رهاظلا ريكنت ىفو
 رهاظو ًاضيأ ايندلا رهاظب مهملع ةلق ىلإ ةراشإ هرهاظ .ریکنت فو :ىروباسينلا فو

 00 ..اهبعاتمو اهراضم اپنطابو ءاهبعالمو اهذالم ايندلا

 ىتفو فس نم راذح راذح ١ ايف المي لوقت اینالا یھ
 ىبم لعفلاو كحضم لوقف. ىئاستبا لوط مكررغي الف

 “اأ كلذ الول هنإف « هللا دنع لوبقملا ىضرملا وه هنإ : اولاق ايندلا رهاظ ىف دحأل ةبلغ اوأر اذإ مينإ : هلصاح ام حضوملا ىأ ىولهدلا رداقلا دبع خيشلا لاقو
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 : هلق ىف هيلع ىلاعتو هناحبس هبن اك لالضو لهج كلذو . هريغ ىلع هباغو هرصن
 . « الك ٠ نناهأ بر لوقيف هقزر هيلع ردقف هالتبا ام اذإ امأو و

 للا دنع لوبقلا تارامإ نم سيل ايندلا ىف هريغ ىلع روهظلاو ةبلغلا

 نم سيل ايندلا ىف هريغ ىلع روهظلاو ةبلغلا نأ ىلع اذه ىلع ةيآلا تلدف
 . هنم هللاب ذوعن  ًاجاردتسا كلذ نوكي دق لب « اقلطم ىلاعت هللا دنع لوبقلا تارامأ

 « نورهظت نحو ًايشعو  هلوق ىلإ  نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا نحبسف »

 نآرقلا صنب امناقوأ نييعت عم سمحلا تاولصلا ةيضرف

 0 زق دف هناكف را اب داري نأب ىنعم ةيئاشنإ ًاظفل ةيربخ ةلمحلا
 : هانعمو <« هودمحاو تاقوألا هذه ىف هناحبس هب قئاللا هحيبست ىلاعت هللا اوحبسف

 . ( حور ) هودمحمو هوحبسي نأ مهلك نيريمملا ىلع نإ

 ىناربطلاو متاح ىنأ نباو رذنملا نباو ريرج نباو ىبايرفلاو قازرلا دبع جرخأو

 ىضر سابع نبا ىلإ قرزألا نب عفان ءاج » : لاق نيزر ی نع هححصو مکاحلاو
 ناحبسف » أرقف « معن : لاقف ؟ نآرقلا ف سمعنا تاولصلا دجت له : لاقف «هنع هللا

 : « ًايشعو ١ « حبصلا ةولص : « نوحبصت نيحو » «برغملا ةالص :« نوسمت نيح هللا

 .. ٠ ءاشعلا ةولص دعب نم » أرقو « رهظلا ةولص : « نورهظت نيحو » «رصعلا ةولص

 ةياآلا هذه تعمج.: لاق » هنع رذنملا نباو ريرج نباو ةبيش ىلأ نبا جرخأو ٠

 « دوحبصت نيحو » «ءاشعلاو برغملا :« نوسمت نيح هللا ناحبسف » «ةولصلا تيقاوم

 . كلذ ىلإ نسحلا بهذو :« رهظلا « نورهظت نيحوو « رصعلا :« ًايشعو » « رجفلا

 ىلإ ةبسلاب ءاسمإلاك راهظإلا ىلإ ةبسنلاب هنأل « راهظإلا ىلع ىشعلا مدقو

 الك نال « حابصإلا راهظإلابو « ءاسمإلا ىشعلاب لبوق : رحبلا ىو « حابصإلا

 رييغتو , راهظإلا هبقعي حابصإلإو < ءاسمإلا هبقعي ىشعلاف ؛ هلباق اب بقعي اهنم
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 . اهتاقوأ ليصفت عم سمحللا تاولصلا ةيضرف ىلع ةبآلا تلدف . ةريهظلاو

 ناك هنإف همالسو هيلع هللا تاولص ليلخلا ءاعد تالكلا هذهو : ةمهم ةدئاف
 درو موي نك سا هام كلذ لجأل «ىساو حص الك ارق اک « ىنو ىذلا هليلخ ىلاعت هت الذ اجك أ أ

 هللا ىضر سنأ نب ذاعم نع تاوعدلا ىف قييبلاو ةيودرم نباو ىناربطلاو « ةليالاو

 ىضر سابع نبا نع هيودرم نباو ىسلا نباو ىناربطلاو دوواد وبأ جرخأو . هنع

 ناحبس : حبصي نيح لاق نم : لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اىنع هللا

 هتاف ام كردأ «نوجرحن كلذك و  ىلاعت هلوق ىلإ - نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا
 . ( حور ) « هتليل نم هتاف ام كردأ ىسمب نيح اهاق نمو « هموي ىف

 مكنيب لعجو اهملإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتابآ نمو »

 « ةمحرو ةدوم

 نم دحاو 13 ف لمعتسيو 3 هن وک یگ و '”ىشلا ةبحم دولا : بغارلا لاق

 ةذوت ام لو یش وه ىنقلا نأل دولا ىنعم نمضتي ىنقلا نأ ىلع ٠ نيينعملا

 ةراشإف « ًادو نمحرلا مهل لعجيس » :هلوقو ؛ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو ١ :هلوقو

 ضرألا ىن ام تقفنأ ول » : ىلاعت هلوق ىف ةروك ذملا ةفلألا نم مهنيب عقوأ ايف
 موحرملا ىلإ ناسحإلا ىضتقت ةقر ةمحرلاو . ىهتنا « مهبولق نيب تفلأ ام ًاعيمج

 .بغارلا هلاق ؛ةقرلا نع درجملا ناسحإلا ىف ةرانو « ةدرجا ةقرلا ىف ةرات لمعتست دقو

 ةمحرلاو اهني ةدوملابالإ لصحم الو نانيمطالاو نوكسلا وه حاكنلا نم ىصقألا دصقمل
 اهب نانيمطالاو اهيلإ نوكسلا وه جاوزألا نم ىصقألا ضرغلا نإ : ىع اف

 ًانيزقت الع قرقلل نامإ نح قاي داكيال الهو 6 ةبارطضألا عقرو
 ةمحرو ةدوم جاوزألا نيب لعج نأب هدابع ىلع یلاعتو هناحبس هللا نف ءًنوناق وأ
 لص ةحارلاو نوكسلا لصأف . هناحبس هللا نم ىربك ةنم ناكف « الع مهلبجو
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 يني ةدوملا لصحت ال ابرو . جاوزألا بولق ىف هناحبس هللا قلخ ىلا ةفلألاو ةد وإ

 ینکی ًاضيأ وهو ءمحر.“ قييف ءهوجوب (یب ةدوملا ىبت ال وأ < عئابطلا فالتحال
 و . ىنعملا اذه ىلجأل ةمحرلاو ةدوملا نيظفللا رايتخا لعلو . اههنيب ةشيعملا مالظنإ
 . اههنيب ةمحرلا نم لقأ الف نكي مل نإف ؛نيجوزلا نيب ةدوملا نم دب ال هنأ : هلصاحو

 ىلاعت هللا ىلإ برقتلا قاني ال جاوزألا ةبمم

 ىلإ برقتلاو لاثكلا نيبو جاوزألا ةبحم نيب ىانتلا مدع ىلع ةبالا تلدف
 . ( كولسلا لئاسم ) داهزلا نم نيفشقتملا ضعب همعزرب امك « ىلاعتو كرابت هللا

 نجوزلا نيب ةدوملا ليصحتل هلاثمأو ذيوعتلا لاعتسا زوج

 دداوتلا ىلع نيعي ءايشأ لاعتسا زاوج ةيآلا نم دافتسي كلذكو : تلق

 مارح كلذ نأ اهضغبي ناك ام دعب اهجوز اهيحيل ًاذيوعت عنصت نأ تدارأ ةأرما

 وحن نم جوزلا نع رايتخالا بلس هيف ناك ام هلمحمف ( ةيناخللا رظح ) « لحال

 لحيال عونم عوضوملا ًابلق هنوكل وهو «جوزلا ريخست بجوت ةيلفس لامعأ وأ رح
 . ملعأ هللاو .ىرت انك

 « هلضف نم مك ءاغتباو راهنلاو ليالاب مكمانم هتايآ نمو »

 دهزلا فاني ال شاعملا بلطو مونا

 « ىلاعت هللا نم لوبقلاو لادكلا ناني ال شاعملا بلطو مونلا نأ ىلع ةيآلا تلد

 لالا ًايفانم نوكي ال كلذك وه امو ؟ىلاعتو هناحبس هننم نم اهو فيك

 . ( حيضوتب كولسلا لئاسم )

 ٠ مكحلا زيزعلا وهو ضرألاو تاومسلا ىف ىلعألا لثملا هلو «
 رم 3

 اغلا i ج 0 - £ .٠

وبلو هناحبس هللا نم لوألا ىنو لثملاو لثملا نيب قرفلا
 5 0 ”٠ 

 : هنأشل افلاخم ¿ن ذأ لع ف :
 دوکي ال نأ ظرف ق ا قامت ليثقلا زاوج ىلع لد
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 ىلاعت لثم دقو « لاشمألا ةبااويرفت ف

 لشملاو ٠ حابصم ايف ةوكشم" هرون لم,
انعم لوألا نإف  ءاثلا نوكسو مملا رسككب - لثملا ريغ « لالا ا

 : ه

فصولا ةقيقح نيب ناك ولو « فصرولا 1
 زئاج وهو « عب لوب ني

 كلذ نع هللا ىلاعت « عونلا ىن كراشملا :

 اذك . 20 یش هلک سيلو : ىلاعت هلوقل

 : ىلاعت هلوق ىف هنع ىهندقف

 : ىلاعت هلوق ىف نآرقلا ىف هسفنل

 رهاظ ىف كراشملا

 هانعم ىناثلاو . القن تباثو القع ىلاعت هلل

 ؛القن ىننمو القع لطاب وهو «ًاريبك ًاولع
 | . كولسلا لئاسم ىف

 « ميقلا نيدلا كلذ هللا قلن ليدبت ال اببلع سانلا رطف ىلا هللا ةرطف :
 قحلا لوبقو قلاحلا ةفرعمل ةدعتسملا ةئيهلا انآ ةرطفلا ىنعم قيقحت

 لعفل ةحشرتم ةئيه ىلع هعادبإو “ىثلا هللا داحيإ وه «ةرطفلا » : بغارلا لاق
 ام ىلإ ىلاعت هنم ةراشإ « اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف » : هلوقف « لاعفألا نم
 نم هيف زكر ام ىه هللا ةرطفو « ىلاعت هتفرغم نم سانلا ف زكرو عدبأ ىأ رطف
 مهقلخ نم مهتلأس نئلو » : ىلاعت هلوقب هيلإ راشملا وهو « ناميإلا ةفرعم ىلع هتوق

 اوعبتاو اومزلا ىأ لعفلا فذح ىلع « هللا ةرطف ١ بصنو . ىنا « هللا نلوقيل

 .هيف لاوقألا حجرأ وهو « هللا ةرطف

 « ةلبخلا لصأ ىن ىدحلا نم نكقلا انهه ةرطفلاب دارملا » : ىيطلا لاقو

 ىلإ اهقرافي ملو اهموزل ىلع رمتس ال اهيلع أرملا كرت ولف « نيدلا لوبقل ؤيهتلاو
 تافالا نمةفال هنع لدعي امنإو . سوفنلا ف تباث نيدلا اذه نسح نال ءاه ريغ

 ىإو . ىهتنا «ىدملاب ةلالضلا اورتشا نيذلا كئلوأ »:ىلاعت لاق «ديلقتلاك ةيرشبلا
 لوبقل ةلهاوم مدآ ىنب بولق قلخ هللا نإ ىنعملا : لاقف مهفملا ف ی
 ةيقاب تماد اف « تاعومسملاو تايئرملل ةلباق مهعامسأو مهنيعأ قلخ امك قولا

 . قحلا نيدلا وهو « مالسإلا نيدو قحلا 0
 ىلع دلوي الإ دولوم نم ام  ثيدح ىنعي . ثيدحلا ةيقب ىنعلا اذه ىلع كح
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 ىنعي ؛ةمييبلا جتنت اك »لاق ثيح « هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف «ةرطنلا
 مهنكلو « بيعلا نم ايرب ناك كلذك كرت ولف « ةقلللا لماك دلولا دلت ةميبلا نإ

 .٠ حفلا ىف ظفاحلا هركذ لصألا نع جرخف الثم هنذأ عطقب هيف اؤفرصت

 : ةرطفلاب دارملا ىلإ مهضعب بهذ » :ىلاعت هللا همحر ىتشبروتلا مامإلا لاقو
 « هيلع قلحلا هللا رطف ام ءانهه ةرطفلاب دارملا نأ ىلإ مهضعب بهذو «مالسإلا
 ‹ هحيبقو رمألا نسح نيب ريقلاو قحلا لوبقو قلاحللا ةفرعمل ةدعتسم ةئيلا نم
 هللا ةرطف » هناحبس هلوقب راشأ ىنعملا اذه ىلإو . لوقعلا نم سانلا ىف هبكر ام

 « ةيألا هذهب نولدتسي هركذي ددبملا ليوأتلاب نولئاقلاو « امياع سانلا رطف ,ىلا
 قلحلن ليدبت ال » : لوقي ىلاعتو هناحبس هنأل ؛ اومهف ام فالخ ىلع لدت یهو
 « هللا قلخ ليدبت ثيدحلا نم مزال « مالسإلا سفن ةرطفلاب دارملا ناك ولف ٠ هللا
 يذلا« هتاذوبي هاوبأف» + لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنا نأل

 ام كلذو . ةيآلا ىف دارملا وه ثيدحلا اذه ىن ةرطفلاب دارملا نأ الوأ نيبف

 ءاهليدبت دحأل أيبتي ال ىلا ىه ةرطفلاف . مالسإلا وه هللا دنع نيدلا نأ ىلإ هب لصوتي
 تناك « اهاضتقم فالخ ىلإ بهاذ بهذ نإو لدبتي ال ئويهتلاو دادعتس الا اذه نأل

 سيلو . لوقعلا ةرطف ىف قلحللا لوأل تعقو ىتلا ةيفنحملا ىهو « هيلع ةجح اهاحب
 ىلع كرت ول دولوملا نأ : ثيدحلا ىنعمو « لعفلاب هرثأ روهظ مدع لب هل اليدبت اذه

 نيوبألا لبق نم ةفآ هضرتعي ملو ميقتسملا عضولاو « ميوقلا لقعلا نم هيلع رطف ام
 . لوقعلا ىوذ دنع رهاظ هنسح ىذلا نبدلا اذه ريغ رتخي م

 ىف انركذ ام : اهدحأ : هوجول ميدقتلاب اه الوأو نيليوأتلا بوصأ اذهو

 مالغلا » : رضحللاو ىسوم ثيدح ىف لسو هيلع هللا ىلص هلوق :اهيناثو . ةيآلا ليدأت |
 لك نوكي فيكف « حيحص ثيدح وهو ؛« ًارفاك عبط موي عبط رضحلا هلتق ىذلا

 باب نم هب دتعملا نيدلا نأ : اهثلاثو . ؟ مالسإلا ىلع ًاعوبطمو ًاروطفم دولا“
 ةلبلبا باب نم ناك ولو « هحيبق ىلع بقاعيو هنسح ىلع باثي هنأل باستكالا
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سم دلو دولوملا نإ : اهعبارو . كلذك نكي ل
 نيرفاكلا هبوبأل اعبات عرشلا هلعجي مل ال

 مهو نيكرشملا مكحب نيك رشملا نادلو ىلع عرشلا مكح دقو فيك . |هرفك ىف
 . حيباصملا حرش ىنا  مهتاهمأ نوطب ىف ة أ

ه اذهو : هللا همحر ىولهدلا خيشلا لاقو
ءالضفلا ضعب لاق ام دارملا و

 : 

 ةبآلاب 0 وهو < 0 نيد 00 لوبجم ةميلسلا 0 بحاص نإ

ey 

 : ةغلابلا هللا ةجح ى' هرس سدق ىولهدلا هللا ىلو هاشلا مالسإلا ةجح لاقو
 5 تاتابنلاو تاناويحلا نم عون لك قالب نأب هتنس ىرجأ ىلاعت هللا نأ ملعا 0

 | ضيرع ةماقلا ىوتسم ةرشبلا ىداب هنوكب ناسنإلا صخف « هب ساخ لكش ىلع
 قرت نأ الإ مهللأ . ناسنإ هنأ فرعي صاوحللا كلتبو « ةكحاض ًاتطان رافظألا

 كلذكف ؛ رفاح وأ موطرحخ هل نوكي تادولوملا ضعب نأ ىرت اك ردد درف ىف ةداعلا

 (هب ًاصوصخم دح اد ودحم كاردإلاو «ملعلا نم ًاطسق عون لك ىن قلخ نأ ةنس ىرجأ

 مث اه ةبسانملا راجشألا كاردإب لحنلا صخف «هدارفأ ىف ًادرطم هريغ ىب دجويالو»
 كردي وهو الإ لحنلا دارفأ نم ًادرف ىرت نلف ء اهيف لسعلا عمجو نانك الا ذات

 كلذكو « هخارف قري فيكو «ششعي فيكو رده, فيك هنأب مالا صخخو «كلذ

 ‹ هل ةدابعلاو ا ةفرعم هيف سدو قوتسم لقعو دتاز ردا ناسا صح

 منام مهعنكي ل مهنأ ولف  ةرطفلا وهو - مهشاعم ىف هب كومفتري ام عاون أو

 « الهج معلا بلقنيف نيوبألا لالضإك ضراوعلا ضرتعي دق هنكل « اهيلع اوربكل
 امنأ عم « عوحللاو ءاسنلا ةوهش نوعطقيف ليحل ا عاونأب نوكسمتي نابهرلا لثك
 ٠ ( حيباصملا ةوكشم ىلع حيبصلا قيلعتلا نم ) « ناسنإلا ةرطف یب ناسوسدم

 انإ : ليقف « اهريسفت ىف فلتخا ةرطفلا نأ : هلك انركذ ام لصاحو
 e #6 ما .٠ e a 6 4 “اتفق 0 035 ل 1 - 1 د < و

 ف لاحت هللا اهعدوأ 5 مالسإلا ندو ىذا يأ هل مدع دووم E 10 يدعو
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 لوقنم ًاضبأ لوألاو . ىناثلا وه نيققحما دنع نيليوأتلا بوصأو . ناسنإلا ةا
 . ريثك نباو ريرج نبا لام هيلإو ۰« فلسلا ضعب نع

 ا بس ا تافانمالو ًايظفل نوكي اهنيب فالتخ الا لعلو : تلف

 مالسإلا لوبق وه ةرطفلا ءاضتقا نأ دارأ هلعل «مالسإلا 0 نإ : لاق نم نأ
 : مهفاف هتلع وأ هنيع األ

 ىلاعت هللا قلخ ليدبت ىعم قيقحن
 ةئمحلا رهاظ وه انك ىننلا « نيينعملا لمتحي « هللا قلحلل ليدبت ال » : هلوقو

 . ردان ريغ نآرقلا ف وهو + أظفل اريج ىنعم ءاسشنإ نوکی ناب ا ةيربحلا

 ؛ةميقتسملا ةلبحلا لع ةرطفلا ف مهلك هقلخ نيب ىواس لاعت هنأ لوألا ىلع ىنملاف

 : حورلا ىفو . ( ريثك نبا ) كلذ ىف سانلا نيب توافت الو «كلذىلع الإ دحأ دلوي ال

 لجو زع هترطفو «ىلاعتو هناحبس هللا قلخ ريغي نأ ىلع دحأ ردقي ال ىنعملا : ليقو

 ىرخأ ةرطف عضوو ءآسأر اهتلازإب «ةرطفلا سفن ليدبت لع ليدبتلا لمح نم دب الف
 ليدبتلا نإف  ةرورض دك اردإ نم نكفلاو < نشا لوق ةكحصم رغ اما

 ىوملا عابتاب اهيلع اهاضتقم بيتر مدعو امو لالحالا ىنعي ) لوألا ىنعملا

 نأ ةهج نم ذئنيح ليلعتلاف . ًاعطق عقاو لب هد « نيطايشلا ةسوسو لوبقو

 ؛ اهيلع اهاضتعنم بيت راب اهموزل نم دب الف : دحأ لك ىف ةققحتم ةرطفلا ةمالس
 .(حور) نيطايشلا ةسوسوو « ىوملا عابتا نم ركذ اب هب لالخإلا مدعو

 هقلخ قلخ ىلاعت هللا نإ : لاقي نأ لمتحب :مامإلا لاقام ىنعملا اذه حضويو

 نوک لثم ًادیبع مم وك سیل ىأ هللا قلعن ليدبت ال ةديبع مهلك مهو < ةدابعلل

 قتعلاب هكلم نع جرخيو « هريغ ىلإ هنع لقتني هنإف « ناسنإلل ًادبع كولعملا
 : لوقي نم لوق داسفا نايبل اذهو . ةيدوبعلاو ةدابعلا نع قلل جورخ ال لب

 همز اك ) فيلكت هيلع قيال اهب دبعلا لك اذإو « لاكلا ليصحتل ةدابعلا
 صقانلا نإ : نيكرشملا لوقو ( فوصتلاو دهزلا ىلإ نيمدتملا ةلهحللا ضعب
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 لوقو لات هلا ديبعا یهو بكاوكلا ومع ديمي اغزو + لات هللا ةدابق حلصي ل

 . ما ًاهلإ راصو هيف ىلاعت هللا لولحب لك مالسلا هيلع ىسيع نإ : ىراصنلا
 ps ىنعأ « ىنعما اذه ىلع ةيآلا تلدف : تلق

 : لئاسم ىلع اهرهاظ

 فيلكتلا هنع عفترب ةبتر ىلإ لصي ال دبعلا
 نم نيح ىف ىعرشلا فيلكتلا هنع عفتري نأ نكمي ال دبعلا نإ : ىلوألا

 . غلب ام ىلإ ةضايرلاو ةدابعلا نم غلب نايحألا

 ةيباصلا لوق لاطبإ
 ىلع الماك وأ ناك ًاصقان ىلاعت هللا ةدابعل الإ حلصي ال دبعلا نإ : ةيناثلا

 . ىروباسينلا هركذ اك كلشلا لهأ ضعب ةءعبو ةبئاصلا همعز ام فالخ

 | . ةيدوبعملا ىلإ ةيدبعلا نم جرخم نأ نكم ال دبعلا

 افيك « ةي دوجعملا ضرس ل :"ةفشلاثلا

 - ىنعم ةيئاشنإو أظفل ةيربخ ةلمحلا يملا ىنعمو
 قلخ اولدبت ال هانعم : مهضعب لاق « هللا قاخلل ليدبت ال » : ريثك نبا هلاق ام وه
 ینعمب ًاربخ نوكيف ءاهيلع ىلاععت هللا مهرطف ىتلا مه رطف نع سانلا اوريغتف یلاعت هللا
 . حيعع نسح ىنعم وهو « ًانمآ ناك هلخد نمو » : ىلاعت هلوقك ‹ بلطلا
 اولدہت ال ىأ < ىبهنلا ىنعم ىف ىن « هللا قلحلل ليدبت ال » : هلوقو : ىروباسينلا لاقو
 هراتخاو . فاك ريغ ىرطفلا ناميإلا نإف ء هيلع مكرطف ىذلا ىلاعت هللا قلخ
 ؛ هللا نيدل رييغت ال : لوقي « هللا قلحخلت ليدبت ال » : هلوقو : لاق ثيح ريرج نبا
 ةيعسو ةمركعو دهاجو نسحلا نع هلقتو ٠ لعفي نأ ىغبي الو كلذ حلصي ال ىأ
 . مهاربإو كاحضلاو ريبج نب
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 . سواسولا لوبقو ىوهلا عابتا نع بانت
 زينو ةرطفلا عابتا توجو لع ةباآللا تلد ىنعملا اذه ىلعف : اا

 . كلذل ا 55

 لمم كراو يرق اذ تا ٠ نونماري

 ظ قرقلااذ قح

 هركذ ام ىلع ءافلاب هنارتقا « هقح ىبزرقلا اذ تآف » : ىلاعت هلوق

 هنعبتا ‹ مهيديأ تمدق امب مهتباصأ ةئيسلا نأ ركذ امل ىلاعت هنأ « ىرشخمزلا

 نإ : فاشكلا ىف ام ىلع هلصاحو « كرتي نأ بحي امو لعفي نأ بحي ام ركذ

 هناحبس هنايصع نأ امك « هعبتت ةبيطلا ةويحلاو ‹ هاضرل ةبلجم ىلاعت هرماوأ لاثتما
 دمحم اي تاف كلذ نابتسا اذإف . هفداور نم قيضلاو بدحلاو 4 هطخسل ةبلجم

 . خلا هقح ىبرقلا اذ قزرلا هل طسب نم اي تآف وأ هعبتاو

 طسبلا ثيدح ىلع عرفتم رمألا نأ ىلع ًاينبم رخآ ًاهجو مامإلا ركذو

 قافنإلاب العو لج رمأ ردقيو طسبب هناحبس هنأ نيب امل ىلاعت دا وهو : ردقلاو

 طسب اذإ ىلاعت هللا نإف « ناسحإلا ف ناسنإلا فقوتي نأ ىغبني ال هنأب ًاناذيإ

 : ليق اك ك كاسمإلاب دادزب ال ردق اذإو قافنإلاب صقني ال قزرلا

 بلقتنت اهنإ « ًارط نانا لم امبدجف كيلع ايندلا تداج اذإ

 بهذت ىه اذإ اهيقبي لخبلا الو تلبقأ ىه اذإ اهينفي دوحلا الف

 ا : قحلا قحلاب دارملا نأ مامإلا هركذ ام ىلع رهاظلاو

 تو ٠ ةضورفملا ةوكزلا ىلع مهضعب كلذ لمحو . ليبسلا نباو نيكسملا بناج
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 ىرعد و ةيآلا هذه ءانئتساو ؛ةنيدملاب تضرف اإ ةوكزلاو ةيكم ةروسلا نأب
 ركذي م اذلو . ديعب مكحملا ىلع لوزنلا قبسو ء حسيمص لقن ىلإ جاتحي ةيندم اهنأ
 . فانصألا ةيقب انهه

 مرخا محرلا ىذل ةقفنلا بوجو ىلع لالدتس الا
 ىذ لكل ةقفنلا بوجو ىلع ةيألاب لدتسا هللا همحر ةفينح ابأ نأ ىكحو

 هجوو ‹ بسكلا نع ًازجاع وأ ًاريقف ناك اذإ « ىثنأ وأ ناك ًاركذ مرحم محر

 ناك ولو « ىلام هنأ هلبق ام ةنيرقب قحلا نم رهاظلاو « بوجولل رمأ «تآ » نأب
 ةيعفاشلاو . ةرياغملا همدقت نم رهاظلا ذإ < ىبرقلا ىوذ قح مدقي مل ةوكزلا دارملا

 نيدلاولاو دلولا ىلع الإ ةبارقلاب ةقفن ال : اولاقو « ركذ نمل ةقفنلا بوجو اوركنأ
 , محرلا ةلص ىنرقلا ىذ ىف هب حرصملا قحلاب دارملاو . ةقفتلا ىف ركذ ام ىلع
 لبق ةضورفم تناك ةقدص ليبسلا نباو نيكسملا بناج ىف ربتعملا قحلابو « اهعاونأب
 قباس لونرنلاو : ةسيكم وأ ةيندم ةيآلاو ةضورفملا ةوكزلا وأ « ةاكزلا ضرف
 د وح ا د . مكحلا ىلع

 مب فيك هنإ : لالدتسالا ىلع ادار ةيعفاشلا ةلجأ ضعب لاو
 ىبرقلا ىوذ نإ مث ؟ هالت ام ليلدب ًاضيأ ةقدصلا ءاتيإب رمألا نوكي نأ لاتحا عم
 لوق كلذك و ؟ مرحلا محرلا ىذب نيب هنأ هل نبأ نمو « لدتسملا دنع لمم
 صوصخ ال « ةلصلا نم هقح ريفوتب رمأ هنأ قحلاو : لاق مث . « هقح ١ : ىلاعت
 3 قحأ قحلاو . ىهتنا _ ةدكٴوملا تابجاولا نم محرلا ةلصو ةقفنلا
 هبهذم ءالع ىلع یال امك هدحو اذه سيل ىلاعت هللا همحر مامإلا ليلدو
 . ( ىلاعملا حور )

 ؛ اهعاونأب محرلا ةلص وه ىبرقلا ىوذ قحب دارللا لب ۽ مان ريغ مرح محد ىذ لكل ةقفنلا بوجو ىلع ةيآلا هذبب ل التم الا نأ لصاحلاف : تلف
 ىرخآلا صوصنلاب هل اهبوجو تبث نل : اضيأ ةيجاولا ةقفنلا ايف لخديو
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 لع هيف ليلد ال ثيل مظنلا نهاظ نم رهاظلا وهو . ًاضيأ ةضورغملا ةوكرلا ب لخديو « اهعاونأب اقلطم ةقدصلا وه ليبسلا نباو نيكسملا قح نم دارملا نيزع
 امو .ةقفنلا تح صيصخت ىلع الو «ىنرتلا ىوذ نم مرحنا محرلا ىذ صمت
 نأ لمتحيو « هيلإ هعبسن تبثي ملف ل الدتس الا نم هرس سدق مامإلا نع ىك
 هللا همحر ةفينح ىلأ ىلإ بسن مث ةيفنحلا خياشملا نم هريغ هب لدتسملا نوكي
 . ةيهقفلا لئاسملا نم ريثك ىف عئاش وه امك ءًاعسونو أزامي

 نم مينآ امو هللا دنع وبربالف سانلا لاومأ ىف اوبريل ابر نم مينآ امو:
 . « نرفعضملا مه كئلوأف هللا هجو نوديرت ةوكز

 لضفألاب تافاكملا ةين ىلع ةيدهلا ةهارك

 نم متينآ امو » : هلوق ىف دهاجمو سابع نبا نع ىور : صاصحلا لاق
 وبري ال ىذلا كلذف « هنم لضفأ باثي نأ دير *ىشلا ببي لجرلا وه «ًابر

 نع « ةاكز نم متينآ امو »و .هيلع مثإ الو هيف هبحاص رجوي الو « هللا دنع

 باهولا دبع ىورو . هيلع بائثيل ىطعي لجرلا وه : لاق هللا همحر ريبج نب ديعس

 لالح برف « ناوبر ابرلا : لاق ٠ ًابر نم متينآ امو ١ ةمركع نع دلاخ نع

 . هنم لضفأ وه اممهب سمتليف ىدهي ىذلا وهف لالحلا ابرلا امأف « مارح ًابرد

 همدخيو هل ٍبفخيف لجرلا عم رفاسي لجرلا ناك : لاق ىبعشلا نع ايركز ىددد

 نع داور ىلأ نيزيزعلا دبع یورو . كاذب هيزجيل هلام حبر نم هل لعجبف

 كاذف « هنم لضفأ باثيل ىدهي لجرلا لالحلا ابرلا وه : لاق هيف كاحضلا

 مابا نع روصنم ىورإو . مثإ هيف هيلع سيلو رجأ هيف سيل هيلع الو هلال

 . دادارتل طعت ال : لاق « رثكتست نام الد

 ل < 3
 5 0 ینلل ًاصاخ كلذ نوكي نأ زوجي : ركب وبأ لاق 5

 ۰ ی٣ - اصلا هيلع مرح اك" قالخألا مراكم بتارم ىلعأ ك
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 : نيينعملا

 الالح ناك نإو هنم رثك أو لضفأب ىزاجي نأ ةينب ءادهإلا نإ : لوألا

 .هيف كرابم ريغ ةءورملل قالخ هنكلو

 للص ىزنلل لماش ماع ةبآلا مكحف لوألا ىلعو . كلذ ةمرح : ىناثلاو
 للا لص هصئاصخ نم ةيضوصخ زه ىناثلا ىلعو . نيعمجأ هتمأو لسو هسيلع هللا

 لضفألاب تافاكملا دصقب ءادهإلاف « رثكتست نامت الو » : ىلاغت هلوقك سو هيلع
 هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع مارحو «ةءورملل ًافالخ هنوكل ةمألا لكل هوركم
 كلذو « لامكلا بتارم ىلعأب لسو هيلع هللا ىلص هصاصتخ ال ةصاخلاب ملسو

 . ( صاصجلل نآرقلا ماكحأ ) ةصاخ هلآ ىلعو هيلع ةقدصلا ةمرحك

 اذه ىلع ةبآلاف ءهقفلا ىن فورعملا مارحلا ابرلا ىلع مهضعب هلمحو

 توبثو . « تاقدصلا ىنريو ابرلا هللا تحمب » : ىلاعت هلوق ىنعم ىف ريسفتلا

 ةنيدملاب تلز' اوبرلا ةمرحو ةيكم ةيالا نكلو ء حضاو ىلج نآرقلا ىن ابرلا ةمرح
 .حصي داكيال فورعملا مارحلا ابرلا ىلع هلمحف «ٍلسو هيلع هللا ىلص هرمع رخآ ىف

 ىذلا ضعب مهقيذيل سانلا ىديأ تبسك امب رحبلاو رلا ف داسفلا رهظ »
 « نوعجر. مهلعل اوم

 تاكربلا قحمو ءابولاو ءالغلاو داسفلاو لابولا بابسأ ىصاعملا

 قرغلاو قرحلا ةرثكو ناتوملاو بدها وه داسفلا نم دارملا : حورلا ىف لاق

 ىف عفانملا ةلقو « ىش لك نم تاكربلا قحمو ةصاغلاو نيدايضلا قافخإو
 لاقو . هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورملا وه ا ةلمجلا

 نفسلا ذخأب « رحبلا ١ قو ¢ ةانغأ مدآ نبا لتقي « ربلا ف داسفلا رهظ » : دهاجم

 األ ليثتلا دارملا لعلو . هنع هللا ىضر سابع نبا نع ةياور وهو ( ًابصغ
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 ةرضخ ضرألا تناك : كاحضلا لاق . رحبلاو ربلا ىن ترهظ ةيصعم لوأ

 : ًابذع رحبلا ءام ناك و « ةرمث اهيلع دجو الإ ةرجش مدآ نبا قأيال ةقنوم

اه ليباق لتق الف ٠ منغلا بئذلا الو رقبلا دسألا سرتفي ال ناك و
 ی ام رعشقا ليب

 ناويحلا دصقو < ًافاعز ًاحلم رحبلا ءام راصو « راجشألا تكاشو ضرألا

 . ًاضعب هضعب

 : ةداتق نع متاح ىلأ نباو ريرج نبا جرخأ ام ىلع روكذملا داسفلا روهظ مث

 مالسلاو ةولصلا هيلع ثعب املف < < لسو هيلع هللا لص ىنلا ثعبي نأ لبق ناك

 ىلع قباس نامز ق ناك : ليقو . م و ااا نع سانلا نم جرا نم عج

 . كلذ ريغ وأ « اهديعب وأ ةفعبلا ليبق ىذلا نامزلا نوكي نأ نم معأ لوزرنلا نامز

لق ) ةمايقلا موي ىلإ رهظي داسف لك ىن ماع ةيآلا مكحو
 .رهاظ وه اذهو : ت

 باودلاو سنإلا نم قئالحللا عيمج نوكي ًابنذ بنذأ نم : ليق انهه نمو

 موشب رطملا عنمب ىلاعت هنأل ‹ ةمايقلا موي هئاصخ رذلاو رويطلاو شوحولاو

 هنآ دهازلا قيقش نع سورو امج رخبلاو ربلا لهأ كالذب ررضتيف ةيصعملا

 . سانلا عيمج ناخ دقف مارحلا لكأ نم

 ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا ىف اوريس لق » : هلوقب ىلاعت هبقع مث
 ثيح هلاكنو ىلاعت هللا بضغ ىصاعملا ببست ديكأتل قوبسم وهف « لبق نم نيذلا

 مهقاذأو « مثألا ىلاعت هللا كلهأ فيك اورظنيف ضرألا ىف اوريسي نأب اورمأ

 . ( حور ) ىهتنا - مهيصاعمل ةبقاعلا ءوس

 ‹ ًاضيأ ايندلا ىف داسفلاو لابولل بابسأ ىصاعملا نأ ىلع ةيآلا تلدف : تلق

 . هلجآ و انرمأ لجاع ىف هنم هللاب ذوعن .ربكأ ةرخآلا باذعلو

 طباضلاو : ةغلابلا هللا ةجح ىف ىولهدلا هللا ىلو هاشلا مالسإلا ةجح لاقو
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 نابسألا كلتب طاحأ نف « بابسأ فيعاضت ىف نوکت اهنأ ةيجرايللا تازاجلا ین
 ىئ هيزاجي الإ ًايصاع عدي ال قحلا نأ ًاعطق مع اهنم ثعبنملا ماظنلا ةدنع لثمتو
 ,يذعتو هميعنت نع بابسألا تأده اذإ نوكيف . ماظنلا كلذ ةياعر مم ايندلا
 . ةرجافلا لامعألا ببسب بذع وأ ةحلاصلا لامعألا ببسب معن

 ةضراعمل اهضبق ناك و ًاح اص ناكو هماليإ ىلع بابسألا تعمجأ اذإ نوكيو
 و هماعنإ ىلع وأ هفيفخت وأ 4 ءالبلا عفر ىلإ هلامعأ تفرص « حبق ريغ هحالص

 توما وأ .. اهبايسأل نق رامملا# ناكو + هتمعت ةلازإ لإ تفرض اقساف ناك
 . نم بجوأ ماظنلا مكح ناك ابرو . ًآنيب ًادادمإ كلذ ىن دمأ هلامعأ ةبسانم ىلع

 قييضتلا فرصيو ءرهاظلا ىن حلاصلا ىلع قيضيو رجافلاب جردتسيف لامعألا مكح
 ,هيف ًابغار رملا ءاودلا برشي ىذلاك ىض ريف كلذ مهفيو .هتميبهب رسك ىلإ

 عرزلا نم ةماخخ لشك نمأوملا لثم » : ملسو هيلع هللا ىلص ةلوق ىنعم اذهو .
 لاق نأ ىلإ  ثيدحلا « هلجأ ىنأي ىتح ىرخأ اهلدعتو ةرم اهعرصت حايرلا اهئيفت
 ضبقلا وأ « ةنيناطلاو طسبلا ةضافإب دبعلا سفن ى نوكت ةراث“ تازاجملا هذهو :
 6 فوخ وأ مغ موجه نم ةئراطلا ضارمألا ةل'رامع هندب ى ةراتو « عزفلاو

 .اوثيسي وأ هيلإ اونسحي نأ مئاهبلاو ةكئالملاو سانلا ملأ ابرو «ةلهأو هلام ىف ةراتؤ

 تالاكشإ نم حارتسأ هعضوم ف یش لك عضوو انركذ ام مهف نو
 ببس روجفلاو « قزرلا ةدايز ببس ربلا نأ ىلع ةلادلا 0 ا
 نأو « ايندلا ىن تانسحلا مهل لجعي راجفلا نأ ىلع ةلادلا تيداحالاو 1 0

 او . ؛ / ١- هؤ ىو , |فمألاف لثمألاف ءايبنألا ءالب سانلا
 ىهتا  ملعأ هللاو . كلذ وحو لشن . (ةفلابلا هللا ةجح )

 ءالب سانلا رثكأ نمؤوملا نأ ىلع ةلادلا ثيداحألاب هب 1 7 5 0 . 0 + چا ةئآلا لع لاكشإلا باوج
 ظ 0 "2 ! 5

 ىلا ثيداحسألاو انولت ىلا ةسيآلا ىلع لاكشإ عشر مالكا لص ل ل و
 ناتوملاو ضارمألاو بدهلباو مغلاو مهلا نم شيعلا داف © نا
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 هب درو ام فلاي اهرهاظب اهنإف . ايندلا ىف ىصاعملا ببسب ىه امثإ « كلذ لاثمأو

 نأو « رفاكلا ةنجو نمؤملا نج ايندلا نأب ةحيحصلا تاياورلا نم دحاو ريغ

 . رفاكلاو قفانملا فالحب « ءالب سانلا رثكأ نوكي ايندلا ىف نمئملا

 ةياعر عم عقت امنإ ايندلا ىف لامعألا ىلع تازاجملا نأ : باوحلا لصاحو
 ايندلا ىف ةبيصملاو ةحارلاو رشلاو ريما ىلإ ىعادلاف ذئنيحو «ةرهاظلا بابسألا ماظن

 ضعب ماعنإو ضعب ماليإ ىضتقي هنإف .بابسألا ماظن : اهدحأ : قارمأ
 ةحل اصلا نإف «ةرجافلا وأ ةحلاصلا لامعألا : (يناثو . ضعب ءايحإو ضعب كالهإو
 دقو ناقفتي دق نايعادلا ناذهف « ماليإلا ىضتقت ةرجافلاو « .ماعنإلا ىضتقت اهنم

 ى دجو دحأ ماعنإ ىلع ةحلاصلا لامعألاو بابسألا ماظن قفتا اذإف . نافلتخب

 ةرجافلا لامعألاو بابسألا ماظن قفتا اذإو « ايندلا ىا مهيلخ» نيمعنملا بتارم ىلعأ

 نايعادلا فلتحا اذإو . ايندلا ىف نيبذعملا تاره صفا ف دو كحل ماليإ ىلع

 عفد ىلإ لامعأل ا تفرمص :ماعنإلا ىضتقت لامعألاو «ماليإلا ىضتقت بابسألاف

 بابسألا ماظن ىضتقا نم اذك و « ًانيب ًاروهظ ايندلا ىف هماعنإ رثأ رهظي الف ماليإلا

 «هميعن ةلازإ ىلإ لامعألا تفرص :هماليإ ةرجافلا لامعألا تضتقاو « هماعنإ

 . تازاجلا ىف ىلصألا طباضلا وه اذه . تيب ًاروهظ هماليإ رثأ ايندلا ىف رهظي الف

 رهظي الف لامعألا مكح نم دكآ و بجوأ بابسألا ماظن مكح ناك ابرو
 طسبيف ‹ ةيلك لامعألا فالخ ىلع عقاولا دهاشي لب « ايندلا ىف رثأ لامعألل

 ةيفاعلاو ةحصلاو قزرلا قيضيو « رفاكلاو رجافلل ةيفاعلاو ةجصلاو قزرلا
 كلذو ‹ ليكتو ريهطت ىناثلا نمو جاردتسا لوألا نم كلذو « حلاصلا نمؤملا ىلع

 نمأيالف ءهركم نم هللاب ذوعن ءهاري نم لكلو لامعألا بحاصل اهظع ءالتبا نوكي
 ١ نورفاكلا موقلا الإ هللا ركم

 a ضارمألاو 2 قيضلاو داسفلل باريسأ ىصاعملا نأ مالكلا ةصالخو 3

 ىش بابسأ ببسملا ىلع عمتجي ل ببسملا نع ببسلا رثأ فلختي دقف ءا ةلعال
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 ا اهضعب وأ اهنه یش رثأ رپ داكي الف « ةمحازرتم

 ْ ةنحماو ةمقنلا نب ريقلا

 ب ىف تناك اذإ بئاونلاو ثداوحلا نأ كبلق ىن جلتخا نإف : ةدئاف
 ةروصو « ةيكزتو ًاريهطتو ًاضحم ءالتبا مهضعب ىو « ةرجافلا لامعألا ءازج
 هللا ىلو هاشلا نم قبس دق :تلق ؟رخآلا نم لوألا زاتمب .فيكف ءةدحاو بئاونلا

 بئاونلاب ىلتبي ىذلا حلاصلا نمؤملا نأ وهو ء هباوج ىلإ ةراشإ هرس سدق
 ضيرملا اضرك اهب ىضريف ةنيناطلاو نوكسلا هبلق ىف ىلاعت هللا لأ ثداوحلاو
 : اديدش ًابارطضا برطضي هننإف رجافلا كلذك الو « رملا ءاودلا ىلع

 ىلإ ةبانإلا ةدايزب منيب زئاقلا نإ : هرس نسدق خياشملا فرشأ اتحيش لاق

 ءالتبا هنأ ملعيف هبز ىلإ هتبانإ اهب تداز نإ اهب ىلتبملاف « اهتلقو:ىلاعتو كرابت هلأ
 دعب هتبانإ تلق نإو . حلاص ريغ لمعل ءازجو باذع ال ‹ ةيكزتو ريهطتو ضحم

 هناحنس هللاو . ةرجافلا لامعألا ضعبل ءازجو بضغو رهق هنأ معيف ءالبلا ةباصإ

 | . لعأ ىلاعتو



 01( روبقلا لما عامسب روبحلا ليمكت

 ) مهلالض نع ىمعلا ىدا تنأ امو  هلوق ىلإ - ىتوملا عمسن ال كنإف »

 قوملا عام" قيقحن

 تاومألا عمست نأ كتردق ىف سيل كنأ امك : ىلاعت لوقي : ريثك نبا لاق

 نوربدم كلذ عم مهو « نوعمسي ال نيذلا مصلا كمالك غلبت الو < اهادجأ ىف
 لب ‹مهتلالض نع مهدرو قهلا نع نايمعلا ةياده ىلع ردقت ال كلذك ( كنع

 اذإ ءايحألا تاوصأ تاومألا عمسي هتردقب ىلاعت هنإف « ىلاعت هللا ىلإ كلذ

 رمو : تلق . هاوس دحأل كلذ سيلو « ءاشي نم لضيو ءاشي نم ىدبيو ؛ ءاش
 ىف ىوملا عام ىف ثحبلا ءافيتسا كانه اندعو دقو لغلا ةروس ىف ةيالا هذه لثم

 . باوصلاو ةمصعلا هلأسأ فيعضلا دبعلل ىلاعت هللا رسي ام كاهف . مورلا ةروس

 هيف فالحللا عفو ىتلا لئاسملا نم همدعو ىتوملا عام ةلأسم نأ لعاف

 اهنع هللا ىضر رمع نبا هللا دبع اذهف . نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نيب

 ىلإو . هيفنت اهنع هللا ىضر ةقيدصلا ةشئاع نينمؤوملا مأ هذهو « ىتوملل عامسلا تبثي
 . نيعباتلاو ةباحصلا ءالع نم ةفئاط تلام لك

 موي ناك امل :لاق » هنع هللا ىضر ةحلط ىلأ نع سا نع نيحيحصلا ىف

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر  شيرق ىكرشم ىنعي - مہلع رهظو راب

 لهسيل « روبقلا لهأ عاب روبحلا ليكت » ءزحللا اذه تيمسو )١(
 .. (فلؤم) ًاضيأ القتسم هرشن
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 0 58 عبرأ ةياور ىو الجر نيرشعو عضبب رمأ
 ىلص هللا لوسر نإو  ردب ءاوطأ نم رہ ىأ  یوط ىف اوقلأف شيرق ديدانص

 ,ةعيبر نب ةبتع اي « فلخ نب ةيمأ اي « ماشه نبا لهج ابأ اي.: مهادان لسو هيلع هللا

 لاقف « أقح ىبر ىندعو ام تدجو ىنإف ؟ًاقح مكبر مكدعو.ام متدجو دق سيلأ
 ٠ لاقف ١ اهل حاورأ ال داسجأ نم ملكت ام ؛ هللا لوسر اي : هنع هللا ىضر رمع

  سنأ نع ملسمل ةياور ىف داز - مهنم لوقأ امل عمسأي متنأ ام !هديب دمحم سفن ىذلاو

 . « اوبي نأ نوردقي ال مهنكلو

 هللا ىضر ةشئاع دنع ركذ » : لاق هيبأ نع ماشه نع ىراخبلا حيحص ینو

 ءاكبب بذعي تيملا نأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مفر رمع نبا نأ اهنع

 : لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر: لاق امثإ « ربع نبا لهو : تلاقف «هيلع هلهأ

 لثم كلذو : تلاق .نآلا هيلع نوكبيل هلهأ نأو « هبنذو هتثيطخمي بذعيل هنإ

 نم ردب ىلتق هيفو « بيلقلا ىلع ماق لاسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نإ * هلوق
 نآلا مهنإ : لاق امتإ « لوقأ ام نوعمسيل مهنإ.: لاق ام « مهل لاقف « نيكرشملا
 عمسمب تنأ امو ىتوملا عمست ال كنإ » تأرق مث «قح مهل لوقأ تنك ام نأ نوملعيل
 .٠ ١ حورلا ىف اذك « روبقلا ق نم

 تبهذ اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ةرمخازلا روجبلا ىن ىنيرافسلا ىكحو
 ىضاقلا هحجرو « كلذ ىلع ءالعلا نم ةفئاط اهقفاوو ىتوملا عام“ ىنن ىلإ

 : ريبكلا عماج هباتك ىف ةلبانحلا ىنعي انباحصأ رباكأ نم ىلعي وبأ
 عسي ال تيملا نأ ىلع انحياشم رثكأ : لاق هنأ ماهلا نبا ةمالعلا لقنو

 : ىلاعت لوق نم. ىنعي + اهوحنو-6 ىتوملا عمست ال كلنإ و : ىلاعت هلوقب الالدنسا
 )١( رّبقلا نيقلتب اولوقي مل اذلو «روقلا ىل نم عمسمب تنأ امو »

 =ساجيف « نفد بقع تيما نيقلت بحتسي :اياصأ نم ةعاج لاق : ىوولا ( مامإلا ر لاقو  ةلبانحلا رثكأو ةيعفاشلا دنع بحتسم وهو ( 0 )١
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 . ثنحي ال ًاتيم هملكف ًانالف لكي ال فلح ول : اولاقو

 :ريلادبع نبا لاقو ٤ ةلمحلا ىف مهعامس ىلإ للعلا لهأ نم فئاوط تبهذو
 .هريغو ةبيتق نبا ركذ اذك و « ىربطلا ريرج نبا رايثخا وهو كلذ ىلع نيرثكألا نإ

 لاقو . ( حورلا ىف اذك ) مهعامس ین نيحيحصلا تاياور نم رم امب اوجتحاو

 ىنعي س امنع هللا ىضر رمت نب هللا دبع ةياور ءالعلا دنع حيحصلاو :٠ ريثك نا

 كلذ رهشأ نم . ةريثك هوجو نم اهتعح ىلع دهاوشلا نم اهل ال ًافنآ روكذملا

 دحأ نم ام.» ًاعوف رم اههنع هللا ىضر سابع نبا نع هل ًاححصم ربلا دبع نبا هاور ام

 ىتح هحور هسيلع هللا در الإ هيلع لسيف ايندلا ف هفرعي ناك ملسملا هيخأ ربقب رعب

 لهآ ىلع اوملسأ اذإ هنمأل ملسو هيلع هللا ىلص هنع تبثو « مالسلا هيلع درب

 راد مكيلع مالسلا : مسملا لوقيف ؛ «نوبطاخي نم مالس مهيلع اوملسي نأ روبقلا

 ةلارامي اوناكل باطعللا اذه الولو « لقعيو عمسي نل باطخ اذهو « نينمؤم موق
 نأب مهنعراثالا ثرتاوت دقو ءاذه ىلع نوعمجم فلسلاو . داماو مودعملا باطخ

 رشبتسيو « ىحلا ةرايزب فرعي تيملا

 ىطويسلل رودصلا حرش ىو . كلذ ىلع ةريثك تاياور ريثك نبا درس مث

 «كلذ نم رثكأو رثكأ ىنارعشلل ىطرقلا ةركذت رصتخمو « ىلازغلل مولعلا ءايحإو ٠
 رشبتسي و هيلع درو همالس عمسيو ىلا ةرايزب فرعي تيملا نأ ىلع لدت اهلك

 ا
 ر را فئاوط نم حورلا ىل هركذ ىذلاو : فيعضلا دبعلا لاق

 وه  ةلمحللا ىن مهعامس ىنعي كلذ ىلع نيرثكألا نأ ربلا دبع نبا رك ذو

 دهعلا ركذا «هللا ةمأوأ هللا دبع ايوأ نالف نب نالف اي :لوقيو ناسنإ هسأر دنع”:
 ىلإو هب ىدتقي نم نمز ىف اذهب لمعلا ىلع ماشلا لهأ لزي ملو : لاق نأ ىلإ
 .اذك . ملعأ هللاو نقليالف م ا

 ( الوكت مر ىنابرلا حفلا ف



 ا

 قفاوتت هبو « لولا نأشو نآ رقلا ةغيص دشرب هيلإو < لا قبلا ىلاك
 hr N a ى

: 1 0 

 انحياشم راتخم وهو « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو ةباحصلا نم تاياورلا

 : اظن نآرقلا تالکشم ىف

 ةبطاق قتلحللا مالك قوم عام

 مهعافتنا ىتن ىف ىتنلا ةيآو

 مهدنع فورعملاب رمألا حضوف

 بتكلا ىف راثآلا انل هيف حص دق

 بدأ نم نوغصيالو دوعمسال

 بطع نم ناهذألا ىف ررقت اک

 بلطمل هيبشت هيف دقرك مهدنع مث نكر سيل هنأو

 رظن ىف رمألا سفن رمألا كلذو
 ًاقسن درفم مالك كلذل امو

 لغش ىف قلحللا ةويح لاقي دقو

 ةينآ لصألا ةويح دعب كلتو

 : هلوقب دارملا نأ رطاف ىف ركذو : لاق مث . اليوط ًاعيدب اظن هللا همحر درسو

 نابح نبا ثيدح هديئويو .حاورألا ال داسجألا مه «روبقلا ىف نم عمسمب تنأ امو »

 ( ۲۲۲ - ص نآرقلا لكشم ) ًاصخلم ىهتنا  ربقلا باذع نم نيقفوملا مالعإ ى

 بون ىف ريرقتل هبشي هب

 بضتقك ودبي هفارطأب معن

 بغر نم برلا رك ذكو مهتولص
 برأ نم لاعفألل عمسلا هجوف

 تولا ةقيقح

 ةمحر ىلازغلا مامإلا لاق . توملا ةقيقح ةفرعم ىلع فقوتي كلذ حيضوتو
 ةفيقح هنك نع ءاطغلا فشكني ال هنإ : .ءايحإلا نم عبارلا عبرلا ىف هيلع هللا
 ةفرعمب ةويحلا ةفرعمو « ةويحلا فرعي ال نم توملا فرعي ال ذإ < توملا
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نذئوي ملو . اهتاذ هنم ام كاردإل « حورلا ةقيقح
 قارعلا لاق ) . « ىبر رمأ نم حورلا » : لوقي نأ ىلع ديزي نأ الو ءاهيف ملكتي نأ
 ( هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع هيلع قفتم ثيدح : ءايحإلا ىلع جرح ىف
 . ىهتا - توملا دعب حورلا لاح ركذ هيف نوذأملا امنإو
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 مامإلا لاق كلذلو . ام هجوب.هنتروصو توملا ةميمح فرعي هسبو : تلق
 مهرثكأو « نوفلتخم توما. ةقيقح ىف سانلا نإ : هلصاح ام كلذ لبق لار
 وه لقنلاو لقعلاب روصنملا حيحصلاو < عرشلاو لقعلا اهابآب ‹ ةدساف نونظ ىلع

 ةيح ىبت ندبلا ةقرافم دعب حورلا نأو «دسحلا نع حورلا فرصت عاطقنا توملا نأ

 . ةبذعم وأ ةمعنم

 ةذللاو حرفلاو نزحلاك دسحلا.ةطساو نودب تاذلاب اهب ةفصتم تناك : اهنم مسق

 عامسلاو ملكتلاك « دسحلا ةطساوب اهب حورلا فاصتا ناك : رخآ مسقو .ملألاو

 ىلا اهفاصوأ ىتبت دسحللا تقراف اذإف . اهلك حراوتللا لامعأو نوكسلاو ةكرحلاو

 فصتت تناك ىلا لاعفألاو فاصوألا امأو « املاح ىلع تاذلاب اب ةفصتم تناك

 ء دسحلا ىلإ حورلا داعت نأ ىلإ « دسحلا تومب لطعتت اهنإف « دسحلا ةطساوب اهب

 . ثعبلا موي ىلإ رخؤي نأ دعبي الو « ربقلا ىف دسحلا ىلإ حورلا داعت نأ دعبي الو

 . هدابع نم دبع لك ىلع هب مكح امب ملعأ هللاو

 عمي جازم داسفب ءرملا ءاضعأ لطعت ىهاضي هتوم دسحلا لطعت امنإو

 ةملاعلا حورلا نوكتف . اهيف حورلا ذوفن عنمت باصعألا ىف عقت ةدشبو «هف

 اهضعب اهيلع ىصعتسا دقو. ؛ ءاضعألا ضعبل ةلمعتسم ةيقاب ةكردملا ةلقاعلا

سيل توملا نأ ىلع لديو , اهلك ءاضعألا ءاصعتسا نع ةرابع توملاو
 نع ةرابع 

 سیلو ءاهنم ًاطسق درس مث . ةريثك رابخأو تابآ اهتاكاردإ مادعناو حورلا مادعنا

 رودصلا حرشو « ريثك نبا ريسفتو .ءايحإلا عجارف تش نإو ءاهليصفت عضوم اذه

 ؛ مالكلا اذه ةمتاخ ىف اهنم طسق قابو : ميقلا نب ال حورلا باتكو « یطویسا

 ًاتاومأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نبسحت الو » : ءادهشلا ىن ىلاعت هلوق اهم كدسحو

 .نيذلاب نورشبتسيو هلمذف نم هللا مهانآ اب نيحرف هنوقزري مهبر دنع ءايحأ لب

 ىلع لدن ااف « نونزحي مهالو مهيلع فوخ ال نأ مهفلخ نم مهب اوقحلی م



 تا

 راقم دعب اهاح ىلع ةبقاب الاثمأو قزرلاب قافترالا نم اهلاعفأو حورلا كاردإ نأ

 ف هعوقو لب هناكمإ هنم ملعف ‹ ندبلا
 نرك ل الدتس الاب رضي الف « ةلمحلا

 . ءادهشلاب ةصوصخم ةبآلا

 ی مع هللا ىضر رمت نبأ نع نيحيحصلا نم رم ام تاياوزلا نم كيسحو

 يفر سابع نبا نع بلا دبع نبا نع ًاححصم ريثك نبا هركذ امو « ردب ىتق

 سيف اينالا ىف هغ رعب ناك يملا هيخأ ربقب رعب دخأ نم امو ًاعوفرم هنع هللا

 ماس ىف صن ثيدحلا اذهف . « مالسلا هيلع درب ىتح هحور هيلع هللا در الإ هيلع

 . ةلمحلا ىف هعوقو لب ىتوملا عامس ناكمإ ىلع هنم لدتسيو « هنع باوملااو مالسلا
 حورلا اهب فصتت ىلا فاصوألا نم ناك امل عاملا نأل ةلمحللا ىف هنوكب انلق امنإو

 نبا ثيدح ىف امك دسحلا ىلإ اهتداعإب روصتي امنإ ةقرافملا دعبو « دسحلا ةطساوب

 وأ ءىرخأ ةيدسج ةروص ىف اهروطتب وأ ءًافنآ روك ذملا امنع هللا ىضر سابع

 ًاكمم ناك نإو كلذ لك و  قأيسو « ةغلابلا هللا ةجح ىف ام ىلع- ةمسنلاب اهمايقب

 مالكلا رئاس ىف هدارطإ نكلو « تيملا ىلع ىحلا م 0

 ىفالو ثيدحلا اذه یال < م عم ريغ ناسنإلا دارفأ رئاسو نايحألا را

 .راثآلاو تاياورلا نم یش

 هنوبثب انلق كلذلو ءًافنآ ةروكذملا صوصنلل ةمحازم ًاسأر هيفنب لوقلاو « مع هب ذا سلا كرك 2 عامس قالطإب لوقلاف
 دافتسي ىتلاف . بابلا اذه ىف ةدراولا راثآلاو صوصنلا قفاوتت كلذبو . مالك ذود مالك ىف « صخش نود صخشل « نيح نود نيح ف یا « ةلمحلا ىف
 . رخآ ضعب ىنف هیفن اهنم دافتسي ىتلاو اهضعب ىنف عامسلا اهنم

 السلا نم ئيش عمسي ناك اذإ لجرلا نأ ءايحألا قا ىرن انإ : تلق نإف :

eS
 

 « انه نيع قرع كلر « مالك لك
 هب هده

 ظ
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 ةغيص هعامس ثيدجحلاب تبث تبث ام دعب مالك لک عمسي هنأ تيما ىلع مكحي ال فيكف

 ؟ لقتسم ثيدحب هيلع ل الدتس الا مشجت ىلإ جاتحن ىح هنم مالسلا درو مالسلا

 ةطساوب ىحلا ناسنإلا ىف حورلا عامس نأ وهو « قرافلا عم سايق كلذ : انلق

 قرح ندبلا ةقرافم دعب اهعامسو « ىلاعتو هناحبس هللا نم ةداعلا نايرج ىلع ندبلا

 الخاد سيلو « ءاش نمل ءاش ىتم لعفي «هيلع رداق هناحبس هللاو «ةداعلا كلتل
 ىلع بجاولا لب «لقتسم ليلد نودب هكح درطي ىح ةداعلاو بابسألا نوباق ىف
 لقنلا درو ثيحف « حيحصلا لقنلا قفاوم ىلع هباب ىن ٍفقي نأ فصنملا لقاعلا
 . هنع تكس تكس ثيحو « هافن هافن ثيحو « هب لاق عاهسلا توبثب

 ىو ردب ىلتق ىف عامسلا توبثب ةقطان تناك امل ةحيحصلا ثيداحألاف
 ‹ هنع انتكسف مالكلا رئاس نع ةتكاس ىهو « هب انقطن لسم لكل مالسلا ةغيص

 5 عوقولا نكمم ًارمأ ملعي ال نم توكس لب راكنإلاو دوححلا توكس ال نكلو

 هلوقل انتوكس ىلع انمد الإو « هب انلق هعوقو ليلدب تبث نإف ؟ ال مأ عقو له
 صوصنلاك ىنيقي ليلدب عوقولا تبث نإ مث . « ملع هب كل سيل ام فقت الو » :ىلاعت
 نإو « ًانظ هتوبثب انلق ثيدحل دحاولا ربخلاك ىنظ ليلدب وأ « هل نعذن ةيعطقلا
 ظ . مانملاو ةفشاكملا ةجرد ىف هانفصو مانملا وأ ةفشاكم عونب ملع

 مالك وأ مالسلا در عامس تاقثلا نم ريثك نع رتاوتلا غلب امب تبث دقو

 نكلو «هيلع ركني ال ًاضيأ كلذف ؛مالكلا ةمتاخ ىف ىتأيس ام ربقلا بحاص نعزخآ
 هتوبثباذكو «نيح لکو ةرم لك ىف هتوبثب عطقي ال نيحلا اذه ىف ةرملا هذه ىف هتوبثب

 . انلق اك ةلمحلا ىف هتوبث الإ لصحي ملف . ىتوملا رئاس نع هتوبثب عطقي ال تيم نم'

 حيحصلا ىف تباث ربقلا ىف دسحلا ىلإ حورلا دوع : ىبسلا لاق : هيبت
 ندبلا نأ ىو « ندبلا ىف اهزارمتسا ىف رظنلا امنو ‹ ءادهشلا نع الضف ىتوملا را ءاسل

 ةمزالم نإف « هللا ءاش ثيح ىهو « اهنودب ًايح وأ ايندلا ىف هتلاحك ًايح ريصي
 ءايندلا ىف هتلاحك اهب ريصي ندبلا نأ ىأ اذهف «ىلقعال ىداع رمأ حورلا ةا
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 نم ةسعاجج هركذ دقو . عبتا عمس هب حص نإف « لقعلا هزوج امن

 (رسج ىعدتست ةولصلا نإف « هربق ىف مالسلا هيلع ىسوم ةولص هل دهشي و ءامعلا
 , ماسجألا تافص اهلك ءارسإلا ةليل ءايبنألا ىف ةروك ذملا تافصلا كلذكو « ًايح
 م ايندلا ىف تناك امك اهعم نادبألا نوكت نأ ةقيقح ةايح اهنوك نم مزلي الو

 , اهدهاشن ىلا ماسجألا تافص نم كلذ ريغو بارشلاو ماعطلا ىلإ جايتحالا

 تباث كلذ نأ كلشالف عمسلاو ملعلاك تاك اردإلا امأو . رخآ مكح اهل نوكي لب

 . ( ۸١ - ص رودصلا حرش ) ىتوملا رئاسو  ءادهشلا ىنعي مه

 ىن درو دق ةيآلا هذه نومضم نإف ءانلق ام ىلإ كدشر ةيآلا مظن لعلو

 .بطاخللا نع عامسإلا ةردق ىنن اهلك ىف ىرتو « ةديدع عضاوم ىن ميظعلا نآرقلا

 كلذو « مهعامشإ ىلع ىحلا ةردق ىن ىلإ ىتوملا عامس ىنن نم مالكلا بولسأ ىلاعتو

 ىلعال نكلو « ةلمحللا ىف تباث ىتوملا عامت نأ ىلازغلا نع انم رم ام ىلإ ريشي

 ؛ ءاش نمل ىلاعتو هناحبس ءاش اذإ ةداعلل ًاق رخ لب « ةيراحلا ةقباسلا ةداعلا بسح
 هياعهللا لص لوسرلا ربخب وأ ىحولاب هب ةيشملا قلعت ملعي م اف « ءاش مالك ئأ فو
 ريغ ةلمحلا ىف تباث ىتوملا عامس نأ حضتاف . هب عوطقم ريغ المتحم ىبب ملسو
 لكتب ام لك ىف الو « نايحألا عيمج ىف الو « ىتوملا عيمج ىف هب عوطقم ريغ
 لمنح هنع توكسم وهف هتوبث ىلع لدي ربخ هيف دري ملام لب ؛ ءايحألا هب
 . همدعو عوقولا

 ةقداصلا تاماقملاو فشكلا بابرأ - خياشملا نع لوقنملاو راثالاب تباث مث
 اس لك نوعمسي مهضعب « ةفلتخم خزربلا ىف سانلا لاوحأ نأ وه  ةئطاوتملا

 ا! نوعمسي ال مهضعبو « كلذ ىف ىلاعت هللا مه نذأ اک « نيح لك ىف مالكو



 الا سا

 . اهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح یف امك نيح لک, یئ نكلو « طقف مالسلا ظفل
 هنوعمسي مهضعبو . هتليلو ةعمجلا موي ىف الإ ًاضيأ مالسأا نوعمسي ال مهضعبو

 ايندلا ىبأ نبا ةياور نم ةمتاحلا ىف ىتأيس امك هدعب مويو هلبق مويو ةعمحلا موي ىف
 . . ( ۸۷ - ص رودصلا حرش ) عساو نب دمحم نع بعشلا ىف قييبلاو

 قأيس اک ىلا هغمسي ثيحب مالكلا نوبيجيو مالسلا نودرب مهضعب مث
 دهشي امك «ىحلا هعمسي ال ثيحب طقف مالسلا نود رر مهضعبو « ةمئاخلا ىف هعئاقو

 ؛ ربلا دبع نبا دنع ًاحيحص ًاعوفرم اههنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم رم ام
 ىكح ام دافتسي امك « ًاقلطم مالسلا اودري نأ نوعيطتسي الو نوملكتي مهضعبو
 قشمدب رياقم ىلع رمي ناك هنأ « سيلح نب سنوي نم رودصلا حرش ىف ىطوبسلا
 نورمتعيو نوجحي رجاه دق سيلج نب سنوي اذه :٠ لوقي الئاق عمسف ةعمجلا موي ىف
 لعن نحنو ‹ نوملعت الو نولمعت متنأ «تاولص سمخ موي لک نولصيو رهش لك
 مكمالك عمسأ !هللا ناحبس : لاق «هيلع اودرب ملف ملسف سنوي تفتلاف : لاق لمعن الو
 انئيب ليح دقو «ةنسح اهنكلوو كمالك انعم دق :اولاق ؟ نودرت الف مكيلع لسأو
 نإ مالكلا اذهو . ( ۸٩ - ص رودصلا حرش ) ىهتنا - « تائيسلاو تانسحلا نيبو
 ‹ روبقلا لهأ ضعب نم ةولصلاو نآرقلا ةوالت ةتبثملا تاياورلاب ضراعم وهف حص
 قفاوتت اذهبو . خزربلا یئ سانلا لاوحأ توافت نم انلق ام ىلع لاكشإ ال نكلو
 اهرهاظب اهاري انلق امب الع طحي مل نمو < ًاعيمج بابلا اذه ى ةلوقنملا تاياورلا
 ٠ . اهعضاوم ىف ةحيحص ةتباث اهلك لب نظي اك سيلو « ةمحانرتم ةضراعتم

 هللا ةجح ىف ىولهدلا هللا ىلو هاشلا مالسإلا ةجح مالك دهشي اذه ىلعو
 موقت ةدام نم اهل دب ال ةروص لك : توملا ةقيقح ىف لاق ثيح ( ۳۳:١ ) ةغلابلا
 ةمئاقلا ناسنإلا ةقلخ لثك ةروصلا لثم امنإو . اهبساني ام ةداملا نوكت امنإو ءا
 ةيقطنلا سفنلا نأب لاق نف . ةعمشلاب الإ ةقلخللا دجنوت نأ نكمبالو « لاثقلا ىف ةعمشلاب
 . . ( بذك ىأ) صرخ دقف « اقلطم ةداملا ضفرت توملا دنع ناسنإلاب ةصوصخلا



NEهن  

 ىضرألا مسا وهو ضرعلاب ةدامو « ةمسنلا ىهو تاذلاب ةدام امل ! معن

 ةداب ةلاح تيقبو « ةيضرألا ةداملا لاوز هسفن رضي مل ناسنإلا تام اذإق
 ةكلمو «هادي تعطق اذإ هتباتكب فوغشملا ديجملا بئاكلاك نوكيو ةمسنلا

 لعج اذإ ريصبلاو عيمسلاو : هالجر تعطق اذإ ىثملاب رتبتسملاو « اهلاحب ةباتكلا
 نأ لعا : خزربلا ىف سانلا لاوحأ فالتخا باب كلذ دعب لاق مث  مصأو ىمعأ

 نكل « اهئاصحإ یجر ال یش تاقبط ىلع  خزربلا ىنعي  ملاعلا اذه ین سانلا
 : ةعبرأ فانصألا سر

 تارفانملا كلت سفنأب نومعنيو نوبذعي كنئلوأو ةظقيلا لهأ مه فنص
 لوقت نأ » : ىلاعت هلوق ىن ةراشإلا ثعقو فنصلا اذه لاح ىلإو «تابسانملاو

 تيأرو . « نيرخاسلا نل تنك نإو «هللا بنج ىف تطرف ام ىلع ىنرسح اي :سفن
 هجين ال ًادكار ءام ةئلتمملا ىلاوحللا ةلارنمب مهسوفن تراص هللا لهأ نم ةفئاط

 كلذو « رونلا نم ةعطق ةلارنب تراصف ةرجاملا ىن سمشلا ءوض اهبرضف « حايرلا

 . ةمحرلا رون وأ ١(٠ ) تشاد دايلا رون وأ ةيض رملا لامعألا رون امإ رونلا

 . اؤر مهبيصت كئلوأف ىعيبطلا مونلا لهأ مهنكل مهنم ذخألا بيرق فنصو
 عمت ةظقيلا ةكسم تناك كرتشملا سحلا ىف ةنوزخم مولع روضح انيف ايؤرلاو
 نبع اهنأ كبشي مل مان الف « تالايخ اهنوك نع لوهذلاو ؛ اف قارغتس الا نع
 مومشو فئاص موي ىف ةسباي ةضيغ ىف نأ ىوارفصلا ىر امبرو « اهروص ىه ام
 ٠ ةبريرهمز حيرو « دراب رهنو ةيتاش ةليل ى هنأ ىمغلبلا ىريو - هلوق ىلإ -
 ثداوحلا حبشت هسفن نم برج دقو الإ ًادحأ دجت مل ىبانلا تيرقتسا نإو  هلوق ىلإ -
 - هلوق ىلإ  آعيمج ةيئارلا سفنللو اهل ةبسانم تاهيجوتو تاروصتب ةعمتجا
 معتلاو عجوتلاو ةيجراخ ءامتأ نكت مل اهنأ هايؤر ىف فرعي ال ايؤرلا بحاصو
 . رسلا اذهل هبنتي مل ةظقي الولو « ىجراخلا ماعلا ىأ نكي م

 )١( ةركاذلا : هانعمو لصألا ىف اذك .
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 ةيلبج بابسأل ةلفاسلا ةكئالملا نوقحلي ناتفيعض“ مهتيكلمو مهتيميبب 'فنصو
 ' « اهنم ةرثأتم الو اهل ةنعذم ريغ ةيميببلا قا. ساهننإلا ةليلق مهتيكلم تناك نإ

 قراوبو تاماملإلا اهسفن نم تنكمو ةيبلق ةيعادب تاراهطلا تسب ال نأب 5357
 ليمو ةثونخ هجازم ىفو ناركذلا ةروص ى_قلخي امبر ناسنإلا نأ اف « ةيكلم.

 :ماعطلا ةوهشب الوغشم ايندلا هتايح ىف نوكي دق ناسنإلا كلذكف ثانإلا تائيه ىلإ

 ذخأملا بيرق هنكلو ؛ مسرلاو ةفيطلا تايضتقع نم. اهريغو + ةملغلاو بارلار

 هجازم ىلإ عجرو تأقالعلا تعطقنا تام اذإف « مهيلإ باذجنإلا ىوق لفاسلا اللا نم ٠
 . هيف نوعسي ایف ىعسو ؛ مهماهإك مهأو مهنم راصو ةكئالملاب قحلف

 ةكئالملا عم ةنحلا ىف ريطي اكلم بلاط ىبأ نب رفعج تيأر» : 'ثيدحلا قو
 "ناك امبرو «هللا بزحم رصنو هللا ةملك ءالغإب ءالوه لغتشا ابر وأ « نيحانمي

 شان ًاديدش ًاقايتشا ةيدسج ةروص ىلإ مهضعب قاتشا اغرو ءمدآ نباب ريخ ةلل مهل

 راصو ةيئاوهلا ةمسنلاب هنم ةوق تطلتخاو لاثملا نم ًاباب كلذ عرقف « ةلبج لصأ نم

 ءاضق ىهتشا امف دمأف هوحنو موعطم ىلإ مهضعب قاتشا ايرو « ىنارونلا دسحلاك

 ًاتاوفأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نبسحت الو » :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا هيلإو «هقوشل
 . « هلضف نم هللا مهانآ امب نيحرف نوق زر مهبر دنع ءايحأ لب

 ًادساف مهجازم ناك نأب ةلبج نيطايشلا نم ذخأملا وبيرق موق ءالئوه ءازإبو

 نساحم نم عساش فرط ىلع « ىلكلا ىأرلل ةرفانم قمل ةضقانم ءارآ بجوتسي

 ةسوسول تداقناو « ةدساف ًاراكفأو ةسيسخ تائيه تسبال نأب ًابسكو . قالخألا

 و ًاينالظ ًاسابل اوسبلأو نيطايشلاب اوقحلأ اوتام اذإف . نعللا مهب طاحأو « نيطايشلا

 ثودحب معني لوألاو . ةسيسحللا ذالملا نم ا رقع طين

 تالاح أوسأ ةثوناللا نأ ملعي ثنخملاك « مغو قيضب بذعي ىناثلاو «هسفن ىف جاهتبا

 . هنع عالقإلا عيطتسي ال نكلو « ناسنإلا
 رثكأ مهو «مهتيكلم ةفيعض «مهتيميبب ةيوق ‹حالطصا لهأ مه فئصو .

 ےس
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 . راپ ندبلا نع.مهسوفنل اكاكفنا توملا نوكي الف ۔ ےؤ اا 0 نرصتلا ىلع توبا ةيئاويحلا ةروصلا آعيات مهوومأ بلاغ توكي اد وو ساتل . لإ لع هل وحلا ةيناوحلا َه : ْ ١
 واف - هلوق ىلإ - اهو كفنت الو ًريبدت كفنت لب ۔ ٠ ىلع قرب اوتام اذإ كئلوأف هل ف لإ ا
 : انهه روكي لثم فيفط لايخ.-هل ىعارتو ؛ 55 لاق ام رخثآ ىلإ - نيضات رملل انه نوكي ام اثم فيفط لال یا ْ

 لاوحأ ىف ةدراولا راثالا مجاز" ىف ًاركفتم موي تاذ ناك فيعضلا دبعلاو
 رف لك نإ : لوقي الئاق نأك مكانلا هاري امف.ىلابعتو هنناحبس هللا ارا خزر

 نات مهروبق ىف سالا لاوحأف « رخآ ملاع ىلع ملاع ساقي الو « هسأرب ملاع
 صخش لاوحأ لب « ًاددع “یش لك ىصحأ ىذلا الإ اهبصحي ال فانصأو عاونأ ىلع
 هذه تضرعو ىباق ًاحرشنم هللا دمحم تظقيتساف . ةتوافتم ةفلتخم تاقوأ ىف دحاو

 ءاش نإ اهنإ : لاقف « هرس سدق خياشملا فرشأ ةمألا مكح خيش ىلع ايكورلا

 . قح ًايئور ىلاعت هللا

 رما ىف ةدراولا ت الاكشإلا رثكأ لخنت هبو هيلع لوعي ىذلا وهو : تلق
 ةدراولا تاياورلا ةماع قفاوتت هبو < نادبألا اهتقرافم دعب حاورألاو داسجألا

 ءاهمدعو ءايحألا اهتفرغمو ءاهئانفو داسجألا ءاقبو «ىوملا عامو ؛ حاورألا رسقم ىف
 هدعب مويو ‹ هلبق مويب وأ ةعمجللا مويب ًاصوصخم هنوكو « همدعو مالسلا مهدرو
 ةبلك طباوضب تسبلو عضاوم ىف ةحيبح اهلك كلذ ناف . مايألا رئاس ىف ماع وأ
 5 . ٠“ ىتوملا :عيمج معت

 اوعمسي ال مهوعدت نإ » : ظافلأ ى ىلاعتو هناحبس هلوق هل دهشيو : تلق

 ريزعو ىبيعك  حاورألا ىوذ ليبق نم ناك كلذك مانص لاك داما نم
 مهلمشي ( مكءاعد اوعمسي ال » . هناحبس هلوقف .مالسلا مهيلع ةكئالملاو ميرمد

 شیو . مهيف مهتديقع تا اک” مهعام ماد الو مزالب سيل هنأ ىنعملاو ءاضيأ
 .. لعأ ىلاعتو هناحبس ہللا. نآرقلا نایب ىف خياشملا فرشأ اتخیش مالک ىنعملا اذه كل
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 روبقلا لهأ ىف ةدراولا رابخاألا ىن ةا
 ىتعا ةليمج ةلمج ىلع اهنم رصتقأف الوط اهئاصحإ ىعدتسي ةريثك ىهو

 . تيدا اسا

 ىضر سابغ نبا نع هل اححصم ربلا دبع نبا ىور.» : ريثك نبا ريسفت ىف
 هيلع. لسيف ايندلا ىف هفرعيناك ملشملا هبخأ ربقب رمي دحأ نم ام » اعوفرم اهنع هلا
 . ٠ مالسلا هيلع دري ىح هحور هيلع هللا درالإ

 : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع روبقلا باتك ىئ ايندلا ىلأ نبا یورو

 هدنع سلجيو:هيخأ زوق روزي لجو نم امو : لسو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق

 . ( موقي ىتح هيلع درو هب سنأتساالإ

 ملسف هف رعي ربقب لجرلا رم ذإإ) : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع یورو

 ْ ١ . « مالسلا هيلع در هيلع

 عم ودغأ تنك » : لاق باصقلا نسح نع هدانسإب ايندلا یا نبا یورو

 لسنو روبقلا ىلع فقنف نابحلا لهأ ىتأت ىتح تهس ةادغ لك ىف عساو نب دمحم

 ! نينثإلا موي مويلا اذه تريص ول :موي تاذ تلقف « فرصنن مث مهل وعدنو مهيلع

 : تلق . « اهدعب ًامويو ءاهلبق ًامويو ةعمجلا موي مهراوزب نوملعي ىقوملا نأ ىنغلب :لاق

 : لاق هنأ كاحضلا نع ىورو . رودصلا حرش ىف اك بعشلا ىف قييبلا هجرخأو
 : هل ليقف . « هترايزب تيملا تملع سمشلا عولط لبق تبسلا موي ًاربق راز نم ١

 ( . «ةعمجلا موي ناكمل : لاق ؟ كلذ فيكو

 لبقأف ةطوغب لارني ناك هنأ انغلب : :لوقي فارطم نع حايتلا ىنأ نع یورو

 بحاص لك «روبقلا لهأ ىأرف هسرف ىلع وهو موقي رباقملا دنع ناك اذإ ىتح؛ةليل

 مك دنع نولصيو : تلق « ةعمحمبا ىتأي فرطم اذه : اولاقف « هربق ىلع ًاسلاج ربق

 :نولوقي : :لاق ؟ نولوقي امو : ا ا اوم :اولاق ؟ ةعمجلا ,



 ظ الك

 نمزج ىبأ تام ال 0 ی نب ناس لاخ نبا قفوملا نع ىورو . «مكيلع مالس
 راش ام كللذ نع ترصف مث « موي لك ین هربق ىلآ تنكف ‹ ًاديدش ًاعزج هلع

 رو ناک تيأ رف « تمنف تاي ىتباغ ربقلا دنع سلاج انآ انبف آموي هتينأ ینآ مث ہا
 , لاق « قوملا ةنعس هيلع هنافكأ حشوتم هربق ى دعاق هنأكو «. جرفنا دق ىنأ

 ؟ىنيجمب ملعتل كنإو :تلق مث ىنع كب أطبأ ام ىنب ای : لاق « هتيأر ال تيكب ىنأكف
 , كئاعدب لوح نم رسيو كب رسأف قيتأت تنك دقو ءاهتملعالإ ةرم تج ام : لاق

 لع لديف ًاقح.ايورلا اذه ناك نإف : تلق ) . ؟ريثك كلذ دعب هينآ تنكف : لاق

 . ( طقف صوصخ موي ىف ال موي لك مهراوز روبقلا لهأ ةفرعم

 : لاق » بويأ نع مهاربإ نع ديزي نب روث ىنثدح كرابملا نب هللا دبع نعو

 اوأر نإو ءاورشبتساو اوحرف ًانسح اوأر اذإف « ىتوملا ىلع ءايحألا لامعأ ضرعت
 .« هب عجار مهللأ : اولاق ءوسأ

 ہلاص نب مهاربإ ىلع لخد هنأ دابع نب دابع نع ايندلا ىنأ نبا ىور هلثمبو

 ضرب لم رظناف « ىتوملا نم مهب راقأ ىلع ضرعت ءايحألا لامعأ نإ » : لاقو هظعوف
 .( هتيحل لضحا  ىح مهار یف . كلمع نم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 كب ذوعأ مهللأ :لوقي ةحاور نب هللا دبع براقأ نم راصنألا ضعب ناك و
 دهشتسا نأ دعب كلذ لوقي ناك *+ ةحاور نب هللا دبع دنع هب ىزخأ لمع نم
 1 . هللا دبع

 ٠ ىوملا ىلع مالسلا عرش دقو : لاق مث هريسفت ی ريثك نبا هلك كلذ درس
 سو هيلع هللا ىلص ىلا لع دقو « لاحم ملسملاب ملعي الو رعشي مل نم ىلع مالسلاو
 نإ انإو « نينمأوملا نه رايدلا لهأ مكيلع مالسلا : اولوقي نأ روبقلا اوأر اذإ هتمأ
 ال هللا لأبن «نيرخأتسملاو مكنم نيمدقتسملا هللا محري «نوقح ال مكب هللا ءاش

 الو لقعيو بطاخمو عمسي دوجوملا ءادنلاو باطخلاو مالسلا اذهف - همك
 تدل -. ۳:٤۳۹ ر . درلا لسملا عمسي مل نإو
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 هللا ىضر ةريره ىلأ نع ليقعلا جرخأ : لاق ىطويسلل رودصلا حرش ینو
 مالک نم لهف ىنوملا ىلع قيرط نإ « هللا لوسر اي » : نيزر وبأ لاق : لاق هنع
 نيملسملا نم روبقلا لهأ اي مكيلع مالسلا : لق : لاق E هب زكلا
 ا نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو « عبت مكل نحنو انفلس متنأ نينو
 . اوبي نأ نوعيطتسي ال نكلو نوعمسي : لاق ؟ نوعمسي « هللا لوسر اي

 0 :هلوق « ؟ ةكئالملا نم مهددعب كيلع دري نأ ىضرت الأ «نيزر ابأ اي

 . عمسي ال ثيح نودري مهف سنإلاو نحلا هعمسي ًاباوج ىأ « اوبيجي نأ

 لخدأ تنك : تلاق » اهنع هللا ىضر ةشئاع نع مكاحلاو دمحأ جرخأو

 الإ تلخد ام اهعم رمع نفد الف «ىجوزو نأ وه امثإ لوقأو لوث عضأف تيبلا
 .«ع هنع هللا ىضر رمح نم ءايح ىلايث ىلع ةدودشم انأ

 لوسر رم : لاق هئع هللا نقرا نع ولا نافارا يرض

 ىلعو هيلع فقوف دحأ نم عجر نيح ريبع نب بعصم. ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ىسفن ىذلاوف < مهيلع اوملسو « مهوروزف هللا دنع ءايحأ مكنأ دهشأ : لاقف هباحصأ

 هحصصو مكاخلا جرخأو . « ةمايقلا موي ىلإ هيلع اودر الإ دحأ ميلع ر ال ! هديب
 . هلثم ةريره ىبأ نع قتهيبلاو

 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نع ىور :.ةبئاطلا نيعبرألا ىفو

 .هذهف : تلق ) . « ايندلا ف هفرعي ناك نم هراز اذإ ةربق ىف تيملا نوكي ام سنآ ٠

 صيصخت نود نم موي لکو نامز لك ىف مهملعو ىتوملا عامسب ديفت تاياورلا
 . ( اهدعبو اهلبق نموي وأ ةعمجلاب

 | ناكم ىف رفح هنأ : ةباحصلا ضعب نع ةوبنلا لث الد ىف ليهسلا لقنو
 همامأو هيف أرقي فحصم هيدي نيبو ريرس ىلع صخش اذإف « ةقاط تحتفناف

 ةحفص ق ىأر هنأل « ءادهشلا نم هنأ لعو « دحأب كلذو ء ءارضخ ةضور

 . نايحوبأ ًاضيأ كللذ e ههجو
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 , لاق نيك اصلا ضعب نع نيحايرلا ضور ىف ىعفايلا هاكح ام اذه هبشرو
 نم ةئبل تطقس ذإ دحلا ىوسأ انأ انيبف < هتدحلاو دابعلا نم لجرلا ربق ترفح
 قو < عقعقت ضيب بايث هيلع ربقلا ف سلاج خيشب اذإف ترظنف « هيلي ربق دحل

 لاقو هسأز عفرف « هيف أرقي وهو بهذلاب بوتكم بهذ نم فحصم هرجح
 كافاع اهعضوم ىلإ ةنبللا در : لاق « ال : تلق ؟ هللا كمحر ةمايقلا تماقأ :ىل
 " . اههبشت ىرخأ تاياكح ىعفايللو . اهتددرف ! ىلاعت هللا

 هنأ ىريونلا نمحرلا دبع هيقفلا نع ىشوبلا نيدلا نيز نع هاكح ام اهنمو
 التف نآرقلا أرقي نمحرلا دبع هيقفلا ناكو نيملسملا اورسأو ةروصنملا ىف ناك ال
 لتق الف « نوقزري مهر دنع ءايحأ لب ًاتاومأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نبسحت الو »
 سيسق اي :لاقو ءاهب زكلف ةبرح هدي ىو « جنرفلا دحأ رفح نمحرلا دبع هيقفلا
 :لاقو ءهسأر هيقفلا عفرف ؟ وه نيأ « نوقزرت ءايحأ مكنإ : مكبر لاق « نيملسملا
 : همالغ رمأو « ههجو لبقي لعجو هسرف نع ىجنرفلا لارتف ! ةبعكلا برو ىح
 ظ - .  هدلب ىلإ هعم هلمحم

 باطحللا نب رمع نع مهبم هيف دنسب روبقلا باتك ى اتناللا ىنأ نبا جرخأو
 ام رابخأ < روبقلا لهأ اي مكيلع مالسلا : لاقف عيقبلاب رم هنأ  هنع هللا ىضر
 . تقرف دق مكلاومأو « تنكس دق مكرايدو < نجوزت دق مكءاسن نإ « اندنع
 دقف هانمدق ام نإ ءاندنع ام رابخأ «هنع هللا ىضر باطحللا نب رم اب ا هباجأف
 . هان رسحخ دقف هانفلخ امو مانحمر دقف هانقفنأ امو < هاندجو

 انوربخت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا «روبقلا لهأ اي :ىدانف ههجو هللا 00 أ نب ىلع عم ةنيدملا رباقم انلخد ٠ : لاق بيسملا نب ديعس نع لهجي نم هيف سب قشمد خيرات ىف ركاسع نباو ىيهبلاو روباسين خيرات ىف مک احلا جرخأو |
 ىلع لاقف ءاندعب ناک امع ان ربت ‹ ئينمؤوملا ريمأ اي هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو :٠ ربقلا لخاد نم ًاتوص انعمسف : لاق ؟ مكر نأ نودیرت مأ مكرابخأب
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 دالوألاو . تمسق دقف مكلاومأ امأو « نجوزت دقف مكجاوزأ امأ : هنع هللا یر

 اذهف < مك ءادعأ هنكس دقف متديش ىذلا ءان "و « ىناتيلا ةرهز ف اورشح دز

 نافكألا تقرخت دق : تيم هباجأف ؟ مكدنع ام مكرابخأ اف . اندنع ام رابخأ
 تلاسو « دودحلاا ىلع قادحألا تلاسو « دولحلا تعطقتو «روعشلا ترثتناو
 نشو اترتا افا امو ةاثدجو هاد امو + يدصلاو حيقلاب رخال
 . « لامعألاب نونبترم

 نع ناملس نيرمتعملا قيرط نم ةوبثلا لئالد ىف قيببلاو ايندلا ىنأ نبا جرخأو

 نيتعكر تيلصف ةنابحلا تلخد : لاق » ءانيم نبا نع ىدبنلا ناثع ىنأ نع هيب
 :/لوقي ربقلا ىن الئاق تعم ذإ ناهبنل ىنإ هللا وف : ربق ىلإ تعجطضا مث نيتفيفخ
 نأل هللاوف ( لمعنال و ملعن نحنو «نوملعت ال نكلو نولمعتل مكنأ « ىتتيذآ دقف مق

 . « اهيف امو ايندلا نم ىلإ بحأ كيتعكر لثم تيلص نوكأ

 هربق ىف مالسلا هيلع ىسوم ةولص تاياورلا نم رم امف تبث دقو : تلق
 لاوحأ فالتحخا نم انلق امالإ باوج الف ءءاحلصلا نم دحاو ريغ نم نآرقلا ةوالتو
 . ىتوملا رئاسل همومع ىضتقي ال وهو هلاح ركذ اإ لئاقلا اذهف « خزربلا ىف سانلا

 ءاموت باب رباقمب سيلح نب ةرسيم رم : لاق ىعازوألا نع ركاسع نبا ج رخأو
 فلس انل متنأ ‹ روبقلا لهأ مكيلع مالسلا : لاقف ًافوفكم ناكو « هدوقي دئاقو

 مترص ام ىلإ انرص دقو انأكف «مكلو انل رفغو « مك ايو هللا انمحرف « عبت مكل نحو

 ايندلا لهأ اي مكل ىبوط : لاقف هباجأف « مهنم لجر ىف حورلا هللا درف . هبلإ
 ةعمجلا ىلإ : لاق ؟ هللا كمحر نيأ ىلإو : لاق « تارم عبرأ رهشلا ف نرجحن

 «رافغتس الا : لاق ؟ متمدق ام ريخ ام :لاق . ةلبقتم ةروربم ةجح اهنأ نوملعت امإ
 « .ه &

 . « صقنت ةئيس نم الو ديزت ةنسح ى الف اننود وه تقلغ دقو

 نب نمحرلا دبع قيرط نم ايندلا ىبأ نباو دهزلا ىن دمحأ-مامإلا جرخأو
 مويلا اوروزت نأ ربق نم اتوص عم هننأ » ىمثيحلا حيرش نب ديزي. نع ريفن نب ريبج
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 حاير نسق ءاديبلا كلتف « مك'<شك ةويحلا ىف انك و « مكلاثمأ انك دقف انلاثمأ ,
 موسم قو راب كل ر ی ا ركل وی نك

 ررريسي موق ناك : لاق ىرضحلا راسي نب ناملس نع ايندلا ىبأ نبا جرخأو
 لوقي الئاق ربق نم اوعمس ذإ رباقملاب :

  AT:|وريست ال نأ لبق نم

 ريصملا انيلإ ايف اع اا هت
 روصدلا هنبلستو معن ىل معنم نم مك

 ريسمهملا كاذ نمثل تاسع ن ردبلاو

 .نون وكت انك امك فوسو « نونملا بير انريغف انك متنك امكف

 ءالعلا ضعب همظن دقو : ٠

 انودجملا ضرألا ىلع انوبخلا بكرلا ايأ
 انونوكت نحم امن انك اذك متنأ امك

 ةجراخ نب ديز نأ. بيسملا نب ديعس نع ةوبنلا لث الد ىف قبلا جرخأو
 م ىجسف هنع هللا ىضر ناهثع نمز ىف قوت جرزتللا نبا ةثراح یب نم مث ىراصنألا
 قدص لوألا باتكلا ىف دمحأ دمحأ : لاقف ملكت مث « هردص ىئ ةلجلج اوعم مہا
 ؛لوألا باتكلا ىف هللا رمأ ىف ىوقلا هسفن ىف فيعضلا < قيدصلا ركب وبأ قدص

< 

 ىلع نافع نبا نع قدص قدص « نيهألا ىؤقلا باطلا نب رسمت قدص قدص
 ؛ديعس لاق ؟ سيرأ رثب امو «سيرأ رثب ربخ مكشيج نم مكيتأيسو ا ماتو ؛« فيعضلا ديدشلا لك أو نتفلا تتأ ‹ ناتنث ىبو عبرأ تضم « مهجام
 . 0 9 أ نأ : امف اكن مث هردص ىف ةلجلج عمسف « هنبوثب ىجسف ةمطخ نم لجر كاع م

 ا :

 , دهاوش ةلو حسي
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 لتقلا نوراوي مه ايب : لاق رخآ هجو نم ركاسع نباو قيبلا جرخأو

 دمع » :لاقف «ىلتقلا نم راصنألا نم لجر ملكت ذإ - لمحلاا موي وأ نيفص موي

 « ميحرلا ناّمع « ديهشلا رمع «قيدصلا ركب وبأ ( لسو هيلع هللا ىلص ) هللا لوسر !

 . تكس مث

 ىراصنألا هللا ديبع نب هللا دبع نع هدنم نباو هخيرات ىف ىراخبلا جرخأو
 5 ةماعلا موي بيصأ ناك و < سامش نب سيق نب تباث نفد نم ىف تنك : لاق

 ديهشلا رمع «قيدصلا ركب وبأ « هللا لوسر دمحم # :لوقي هانعم هربق هانلخدأ الف

 . تيم وه اذإف هيلإ انرظنف « محر نيمأ نائع

 باش ءاجف رحبلا ىف ةازغ موق جرخ : لاق ىمعلا ديعس نع ًاضيأ جرخأو

 باشلا ناكف ودعلا اوقلف «مهعم هولمح مهنأ مث ءاوبأف مهعم بكريل قهر هب ناك

 رادلا كلث » : لوقي وهو بكرلا لهأ لبقتساو هسأر ماقف «لتق هنأ مث «ءالب مهنسحأ نم

 مث « نيقتملل ةبقاعلاو ًاداسف الو ضرألا ف ًاولع نوديربال نيذلل اهلعجن ةرخآلا
 تاياكجي بابلا اذه ىف رودصلا حرش ىف ىطويسلا درسو . ىهتنا ۔ بهذف سمغنا

 ىف مهديناضأب ثيدحلا ةمنأ اهجرخ ةدنسم راثآ هذهف : لاق مث ىرخأ ةريثك

 06 ىعفايلا هاكح امل ةيوقت اهتدروأ < مهبتك

 هللا رهظي فشكألإ نم عون رش وأ ريخ ىن ىتوملا ةيؤر : ىعفايلا لاقو
 وأ « نيد ءاضق و« هل ريخ لاصيإ نم تيملل ةحلصمل وأ ةظعومو ًاريشبت ىلاعت

 ةظبقيلا ف نوكتردقو «بلاغلا وهو مونلا ف نوكت دق ةيئورلا هذه مث . كلذ ريغ
 . ءايلوألا تامارك نم كلذو

 ضعي ىق در قولا حاورأ نأ ةنبسلا لهأ بعلم : رحنآ عضوم ىف لاقو

 ىلاعت هللا ةدارإ دنع « مهروبق ىف مهداسجأ ىلإ نيج نم وأ نييلعلا نم تاقوألا
 .باذعلا لهأ بذعيو معنلا لهأ معنيو نوثدحتيو نوسلجيو ؛ةعمجلا ةليل ًاصوصخو



 تا

 وأ نييلعلا ىف تماد ا٠ باذعلا وأ ميعنلاب داسجألا نود حاورألا صتختو : لاق
 . ىهنا - دسحلاو حورلا كرتشي روبقلا ىو « نيم

 عزرا ىف ساشا لاوحأ نأ نم هانققح امب حرصي لوقلا اذهف : تاز

 عيمج الماش ًاماع هيلع مكحي مهب طباض الف «نامزألاو دارفألا بسن ةفلتخم

 ىلاعتو هناحبس هللاو . ضعب ىلع مهضعب ساقي الو « نايحألا عيمج ىف ىتوملا
 هب دمتسنو «دادسلاو باوثلا لأسن هايإو «داعملاو أدبملا ىف دابعلا لاوحأب ملعأ

 ' ۰ . داشرلا ليبس ىلإ

 «نوكفي اوناك كلذك ءةعاس ريغ اوثبل ام.نومرجلا مسقي ةعاسلا موقت مويو »

 رشغلا ی عيطتسيو خزرلا ق بذكلا ناسنإلا عيطتسي 1

 ىأ ةعاس ريغ توملا دعب اوماقأ ام مهن دارملا نأ لتاقمو ىبلكلا نع ىور

 ايندلا ىف اوثبل ام نونعي مهنأ ةداتق نع دحأو ريغ ىورو « نامزلا نم ةليلق ةعطق

 ايندلا ف مهبل سیلو « ثعللا مويب ًايغم مهمل ناب لوالا حجرو « ةعاس ريغ

 .( حور ) كلذك

 .(حور ) ةرخآلا ىف بذكلا عوقو ىلع ليلد لاوقألا دحأ ىلع ةيآلا فو
 انكام انبر هللاو و : نيكرشملا اوق نع ةياكح ىلاعت هلوق ىرخأ ةيآ هل دهشيو
 ١ . ( نيكرشم

 قفانملاو رفاكلا نأ ربقلا لاوس ىف .فورعملا ثيدحلا نم رهاظلا : ةدئاف
 ناكل كلذ الولو « خزربلا ىف نوكي ال بذكلا نإ يزد ل اهمال لوقي
 همنإو ؛ مالسإلا ىنيدو « هللا ىبر نإ :كاذ دنع لوقيف « رفاكلا بذكي 3 نكمي
 دنع بذكي نأ عيطتسي ال رفاكلا نأ لصاحلاو . هللا لوسر موديلا لاح
 رابحلا ةرضح ىف بذكلا عيطتسي هنأ بئاجعلا نم كلذ ناكف ؛ ريكنلاو ركنملا
 نارومأم نيكلملا نأ كلذ ىف كىلا لعلو . نيرومأم نيكلم هاجم عيطتسي الو « راهقلا
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 ناحتمالا كلذ ىلع باذعلاو باوثلا نم ءازحلا ف مهلمح طانمو « ناحتمالا
 . فالح «بذكلا نع قدصلا هب نانريمي ام اهدنع سيلو بيغلا ناهعي ال اهو ‹ طف
 ىلع مخي نأ مكحي هترضح ىف اوبذك اذإ مهنإف « هنأش العو لج قحا ۹
 . نوبسكي اوناك امب مهلجرأو مهيديأ هملكتف مههاوفأ

 لاوشلا نم نيقب ثالثل تبسلا ةليل ىف تمن دقو « مورلا ةروس رخآ
 . روبلواهب تافاضم نم ىلاو ريقف ةروكب ةرجملا نم 1517 ةنس



 )١( ثيدحلا وه ريسفت ىف تينحلا ىعسلا

 . ةولصلا نوميقي نيذلا ٠ نينسحملا ةمحرو ىده ٠ مكحلا باتكلا تايآ كلت ٠ ملا »

 «ًارزه اهذختيو ملع ريغب هللا ليس نع لضيل ثيدحلا وه ىرتشي نم  هلوق ىلإ -

 ىلع فطع - « سانلا نمو » : هلوق ىنعي  ةلمحلاو : حورلا ىن لاق

 . لضم لاض مهنمو ىدهم داه سانلا نم : ليق هنأك ىنعملا بسحب اهلبق 75
 هلادبتساو نآرقلا ىلع رايتخ الا نع ةراعتسا هيف ءارتش الا « ىرتشي نم » : هلوقو
 تاينغملا .ءارتشا وهللا ءارتشاب دارملاو « هتقيقح ىلع : ليقو ءهب
 ظ ْ ,. ( حور ) وهللا بابسأو

 هللا دبع لوق وهو ءانغلا وه : ليقف « ثيدحلا ومه » نع دارملا قف اوفلتخاو

 نباو ريرج نباو ايندلا ىلأ نباو ةبيش ىلأ نبا هجرخأ « هنع هللا ىضز دوعسم نبا

 نبا هللا دبع لاوقأ دحأ وهو < علا ىف هلو هحمص و مكاخحلاو « رذنملا

 . دهاجم نع هلثم یورو ع هل عاّتسالاو ءانغلا وه : لاق رباج نع ىورو . سابع

 مساب « ثيدحلا ومل ريسفت ىن تيثحلا ىعبسلا » ب ءزحلا اذه تيم )١(
 لوأ ىل مضي نأ هبيلعف القتسم هرشن نمو ‹ ًاضيأ القتسم هرشن لهسيل « لقتسم
 نيذلا هدابع ىلع مالسو <« ىنكو هلل دمحلا « ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هتبطخ
 ثيدحلا وهل ىرتشي نم سانلا نمو و : ىلاعت هللا لاق دقف ! دعب امأ « ىفطصا

 0(فلؤم ) خلا اوفلتخا مهنأ معا « ًاوزه اهذختتيو ملع رغب هللا ليبس نع لضیل |
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 نيعباتلاو ةباحصلا نم روهمحلا هيلع ىذلاو . هدنسب ريرج نبا اهرکذ ةفركعو
 لك « ثيدحلا وه » نأ هنع هلل ىضر نسحلا نع ىور ام وه نيرسفملا ةماعو
 ءانغلاو تافارحللاو كيحاضألاو رمسلا نم « هركذو هللا ةدابع نع كلغش ام
 ىراخبلا هجرخأ « هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورملا وه مومعلا اذهو . اهوحنو
 قييبلاو هيودرم نباو متاح ىبأ نباو ريرج نباو ايندلا ىبأ نباو « درفملا بدألا ىف
 هجرخأ دهاجم لوق وهو . « ههابشأو ءانغلا وه ثيدح اوه » :لاق هنأ هننس ىف
 عاتسالاو ةينغملاو ىنغملا هئارتشا وه : لاق هنأ » هننس ىن قييبلاو ريرج نباو مدآ
 هريسفت نسحألاو : حورلا ىف لاقو . ( صيخلتب حور ) « لطابلا نم هلثم ىلإو هيلإ
 هرس سذق انخیش هراتخا ىذلا وهو . نسحلا نع هانركذ اک كلذ لك معي ام
 . نآرقلا نایب ف

 ناك ام لک هب.ىنع :لاقي نأ كلذ ىف لوقلا نم باوصلاو : ريرج نبا لاقو
 ىلاعت هللا نأل « هلوسر وأ هعاتسا نع هللا ىه ام هللا ليبس نع ًايهنلم ثيدحلا نم

 ءانغلاو «همومع ىلع كلذف «ضعب نود ضعب صخب ملو « ثيدحلا وملو : هلوقب مع

 لغشيو ىهلي ام لك ةمرح ىلع ةيآلا تلد اذه ىلعف . ىهتنا - كلذ نم كرشلاو
 ىهالملا نم رحآ “یش وأ فزاعمو ءانغ ناك ءاوس « هتدابعو ىلاعت هللا ركذ نع

 بتكلا ةعلاطم هلثم و « اوكنكو شاتلاب انفرع ىف ىمسي امو « هلاثمأو جنرطشلا
 سلاجا ةكرش هلثمو « لوانلاب انفرع ىف ةامسملا ليطابألاو تاعرتخلا ىلع ةلمتشملا

 . هتدابعو ىلاعت هللا ركذ نع ةيهلملا تافارحللا ىلع ةلمتشملا

 « ىلاعت هللا ةدابع نع ةيهلملا ىهالملا لك تمرح ةيآلا نأ : لصاحلاو

 : نيلصفب الوصفم بابلا اذه ىف ليصفتلا ضعب داريإ اندرأف « ريمازملاو ءانغلا اهنمو

 . ىهالملا ةماع ىف : لوألا

 رثكأ هيف ةنتفلا تعقو امل ركذلاب هصيصختو . ريمازملاو ءانغلا ىف : ىناثلاو

 .: . ةدابع سانلا ضعب هنظ ىح ىهالملا رئاس نع
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 )١( ىهآالملا نع ىهانلا

 ىف بارطضالا ةروص اهرمأ ىف عقو الو ؛ليمفت اهيفف ةماع ىهالملا امأ

 ,نيعملاو قفوملا هللاو هحاضيإ اندرأ تاياورلاو راثآلا ىن ضراعتلا رهاظو ءاهقفلا مالك

 | امميب قرفلاو بعللاو وهللا ىنعم

 : لاقي « همهيو هنيعي امع ناسنإلا لغشي ام ةغللا ىن « وهللا » نأ الوأ لعاف .

 انالا ةويلأ امنإ » : ىلاعت لاق « وهلب هنع تلغتشا اذك نع تيهلو اذكب توم

 : هيلإ مهأوه ام هلغش ىأ اذك هاحلا : لاقي « بعلو وه ايندلا ةويحلاو « وهلو بعل
 نع عيب الو ةراج مهيهلت ال لاجر » : ىلاعت لاقو « رثاكتلا مك املأ » : ىلاعت لاق

 تفاهلا نع ىن وه لب « اهل ةيهاركو ةراجتلا نع ًآيبن كلذ سيلو « هللا ركذ

 عفانم اودهشيل » : هلوق ىلإ ىرت الأ . اهب تادابعلاو تاولصلا نع لاغتشالاو اهيف

 ىأ «مهبولق ةيهال » : ىلاعت هلوقو ؟ «نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل» مه

 :رينملا حابصملا ىفو . نآرقلا تادرفم ىن بغارلا هلاق ءابينعي ال امب ةلغتشم ةيهاس

 . ىنا «  ةمكحملا هيضقت ال اب سفنلا نع جيورتلا وهللا لصأو : ىشوطرطلا لاق »

 ناك اذإ نالف بعلو » : بغارلا لاق دقف « بعللا هلثمو وهللا ىنعم اذهف

 : بغارلا لاق -دقف هلثم ثبعلاو . ىبتنا - « احيحص ًادصقم هب دصاق ريغ هلعف

 : ىلاعت لاق . ثبع : حيحص ضرغ هل سيل امل لاقيو « ًابعل هلمعب طلخب نأ ثبعلا
 | . « ًاثبع مكانقلخ انآ متبسحفأ »

 ناكرتشي' ليارنتلا ةرد ىف ام ىلع « بعللاو وهللاو » : ىناعملا حور ىو

 همصق ام بعللا نأب [هنيب قرفو . ال وأ ًامارح ناك ءاوس ىنعي ال اب لاغتشالا. اهنأ ىف

 او برطو یوه نم لغش ام لك وهللاو « هب حاورتسالاو ةرسملا ليجعت هب

 "وس ام لك نع ضارعإلا مزل هيلع لبقأ لغش لك نإ : ليقو . كلذ هب دضقي م
 . (فلؤمر « ىهالملا نع ىهانلا » ب ءرحلب اذه تيمح )١(



AS 

 مزل لطابلا ىلع لبقأ اذإف . ىلاعت هللا وه ناش نع نأش هلغشي ال نم نأل

 وه قحلا نع ضارعإلاو . بعل لطابلا ىلع لابقإلاف ©« قحلا نع ضارعإلا .
 همدق نإف « هريغ ىلع هميدقتو هحيجرت نم هل دب ال "یشب لغتشملا لقاعلا : ليقو
 ماعنأ ةروس حور ) وهل وهف هب هيسنو هكرت نإو « بعلف رحآلا كرت ريغ نم

 ىلع وهللاو بعللاف :تلق . ( « وهو بعل الإ ايندلا ةويحلا امو » :ىلاعت هلوق تحت
 ايف ثلاثلا ل وقلا ىلعو « بعللل مزال كلذ ىلع وهللا نإف « نامزالتم ىناثلا لوقلا
 . لوألا لوقلا ىلع كلذك و « هجو نم صوصخو مومع

 زاوا اهرهاظب ىضتقت اهضعب بابلا اذه ىن راثالاو ثيداحألا نأ ملعا مث

 زوجي ثيحب اليصفت هيف ىطعت اهضعبو < ًاقلطم ةهاركلا وأ ةمرحلا اهضعبو ًاقلطم

 . رخآ ًاضعب مرحيو ضعبلا

 لئالدلا نم وهللا زاوج ىلع لدي ام
 ًاعوف رم هللا دبع نب بلطملا دبع نع ناميإلا بعش ىف قييبلا هاور ام : لوألاف

 .. (وهللا باتك لاعلا لزرنك) « ةظلغ مكنيد ف ىري نأ هركأ ىنإف اوبعلاو اوملا ١
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم» : تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو

 : لوقي وهو < هينذأ نيب اف رظنأ تنكو مهيلع ماقف ةنيدملاب نوكردي نيذلاب

 اولعجف « ةحسف اننيد ىن نأ ىراصنلاو دوهلا لعت ىح ةدفرأ ىنب اي اوذخ

 . ( ىمليدلا نع :رثك) اوعدتراف رمع ءاجف «بيطلا مساقلاوبأ بيطلا مساقلا وبأ : نولوقي

 . ايف ام ىتأيسو اهظفل رهاظب ًاقلطم وهللا زاوج ىضتقي اهقالطإب ةياورلا هذهف

 وهللا نع یہا
 راتخلا ردلا بحاص لاق اف « ًاقلطم وهللل ةمرحملا ثيداحألا ىنعأ : ىناثلاو

 هلهأ هتبعالم : ةئالث الإ مارح ملسملا وه لك» : مالسلا هيلع هلوقلو :رظحلا ف
 . ظفللا اذبب هدجأ مل ىنكلو : تلق .ىبتنا - « هسوقب هتلضانمو «هسرفل هبيدأتو
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 سوقلاب ىرلاو سرفلا بيدأتو لهألا ةبعالم زاوج

 نب رمح انش زيزعلادبع نب ديوس نع داهتلجا ىف كردتسملا ىف مك'انللا ىور ! معن
 ا لص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ىربقملا ديعس نع نالجع
 لسوقب كالاضتنا : ةثالث الإ لطاب ايندلا وط نم ىش لك» : لاق لسو هيلع

 ئيدح :لاقو ( رصتخم ) «قحلا نم نبنإف ؛كلهأ كتبعالمو ؛كسرفل كلبيدأتو

 ريزعلا دبع نب ديوس : لاقف هرصتخم ىف ىبهذلا هبقعتو . ىنا ۔ لسم طرش ىلع حبعص
 نم ةعرز ابأو ىنأ تلأس : للعلا باتك ى متاح ىلأ نبا لاق . ىهتنا  كورتم
 ةريره ىلأ نع ىربقملا ديعس نع نالجع نبا نعزيزعلا دبع نب ديوس هاور ثيدح
 اذه : الاقف « هركذف « لاق هنأ لسو هيلع هللا لص ىبنلا نع هنع هللا ىضر

 أ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع نالجع نبا نع وه امنإ ۽ ديوس هيف مهو أطخ
 ءاور اذكه « هركذف لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىنغلب :  لاق نيسحلا

 ةنييع نبا هاورو : ىلأ لاق ءالسرم حيحصلا وهو ؛ةعاجو ليعامإ نب متاحو ثيللا
 وهو لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ءاثعشلا ىنأ نع لجر نع نيسحلا ىنأ نبا نع
 ًافيأو . ( 704 : ٤ ىعليزلل ةيادملا جيرخت ) همالك ىهتا - لسرم ًاضيأ
 لسأ نب ديز نع ىئاطلا دايز نب رذنملا ثيدح نم طسوألا همجعم ىف ىناربطلا ىور
 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر باطخللا نب رمع نع هيبأ نع
 هميلعتو ٠ نيفدحلا نيب هيشمو « هتأرما لجرلا ةبعالمالإ هركي وحل لك» :ملسو
 بلقب هنإ : لاقو رذنملاب هلعأو ءافعضلا باتك ىف نابح نبا هاورو . یتا « هسرف
 ٠ (ةيارلا بصن ) ىبّتنا  درفنا اذإ هب جتحيال « ريهاشملا نع ريكانملاب درفنيو «ديناسألا
 دمحم نب مساق ىلع ًافوقوم بعشلا ىف قيبلاو اعوفرم دهزلا ف دمحأ ىورو

 .(1/8:4 ةبارلا بصن ) « رسيملا وهف ةولصلا نعو هللا ركذ نع ىلأ ام لك ١
 قكيف ةجحو ًاتبثم حلصي مل نإ هنع هللا ىضر رمع ثيدحف : تلق

 ةياورلا هذهف . روهمدللا دنع ةجح لسرملا نإف « لسرملا ةريره ىلأ ثيدحل ًاديؤم
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 - تاباورلا ضعب ىف عبرألا وأ -ثالثلا ءانثتسا امأو ءاقلطم وهللا زاوج مدع ىلع لدت
 تدم امو « ةكحلا اهيضتقت ةديفم لاعفأ لب « ةقيقح وهللا نم تسيل اهنأل كلذف
 باعصأ دنع هنع هللا ىضر رماع نب ةبقع ثيدح هيلع لد امك . اهتروصب اوم
 ثيدح ىف - راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق داهحللا ىف ةعبرألا نئسلا
 هيمرو «هلهأ هتبعالمو « هسرف لجرلا بيدأت :ثالث وهللا نم سيل » :-ليوط
 اإ وهللا نم ىنثتسملا نأ ملعف . ( 77:4 ةيارلا بصن ) « ثيدحا هلبنو هسوقب
 .زوحي ال اقلطم وهللا نأ ملعف «طقف ةروص لب ةقيقح وهلب تسيل اهنأل ىثتسا

 ًانيعم ىهالملا ضعب نع ىبللا
 ًائيش زوجتف وه نود وه نيب لصفت ىلا تاياورلا ىنعأ : ثلاثلا امأو

 . رخآ مرحنو

 ْء درنلا نع ىهنلا

 لوسر لاق : لاق ةديرب هيبأ نع ةديرب نب ناهلس نع لسم هاورام : اهنف
 ريزنخ مهل ىف هدي غبص امأكف ريش درنلاب بعل نمو » : ملسو هيلع هللا ىلص هلل
 . ( ةيارلا بصن ) یتا - « همدو

 ىرعشألا یس وم ىنأ نع أطْوملا ین كلامو هجام نباو دووادوبأو دمحأ ىور
 ىصع دقف درنلاب بعل نم » : لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنا نع هنع هللا ىضر
 : لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ یسوم ىنأ نع دمحأ یورو . « هلوسرو هللا
 درنلا صوصف ىه باعكلاو « هلوسرو هللا ىصع دقف باعكلاب بعل نمو
 . ( :٩٤١ ۸ راقلا يرحم باب راطوألا ليث )

 ظ جن رطشلا نع يمنا
 لوسر رم » : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع هءافعض ىن ليقعلا جرخأو

 هنأ ملأ ؟ ةبوكلا هذه ام : لاقف « جنرطشلاب نوبعلي موقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا
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 م عصب ال 01/3 ا نوطع هلعأو . ىهننا ( اهب بعلي نم هللا نعل 0

 امو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع عقسألا نب ةلثاو نع هئافعض ىف نابح نبا ىورو

 بحاص ىلإ ابف رظني ال ةرظن نيتسو ةثام ثالث موي لك ى لجو زع هلل نإ » :لاق
 ركنم رغصملا هللا لبعوبأ جاجا نب دمحو : لاق مث . ىهتنلا « - جن رطشلا ىنعي - هاشلا
 . ( ٤ : ٠۷١ ةسيارلا صن ) ىهتنا ۔ هنع ةياورلا لحت ال ًادج ثيدحلا

 مامحلاب بعللا نع ىبنلا

 هجام نباو دوواد وبأو دمحأ ىور  ةناطيش عبتي ناطيش» :لاقف ةماح عبتي
 . ( ٩۱ : ۸ راطوألا لين ) « ًاناطيش عبتي لاقو

 مامحلاب ريفصلاو باعكلاب برضلا نع يملا
 ريفصلاو باعكلاب برضلاو راهتلا : رسيملا نم ثالث » : مالسلا هيلع لاقو

 . ( 9 : ۷ رنک ) حيرش نع هليسارم ىف دوواد وبأ هاور « ماملاب

 حابملا رهللا

 : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىور ام تاياورلا ىف حابملا وهللا نمو
 محللا ىنقهرأ اذإ ىتح انثبلف « هتقبسف و هنيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنقباس »
 . دوواد وبأو دمحأ هاور « كلتب هذه : لاقف < یقبسف یقباس

 لجرألاب ةقباسملا زاوج

 لجر ناك و ريسن نحن انيب » : لاق هنع هللا ىضر عوكألا نب ةملس نعو
 ؟ قباسم نم له !ةنيدملا ىلإ قباس الأ : لوقي لعجف دش قبسي ال راصنألا نم
 هللا لوسر نوكي نأ الإ « ال : لاق ؟ ًافيرش باهت الو ‹ ًاعرك مركت امأ : تلقف
 ٹاسألف ىنرذ !ىتأو تنأ ىأب هللا لوسر اي : تلق :لاق . ملسو هيلع هللا لص

 لسمو دمحأ نم آرصتخم « ةنيدملا ىلإ هتقبسف : لاق ءتئش نإ : لاق «لجرلا
 ريبزلا هقبسف ريبزلا قباس رمع نأ ه اههنع هللا ىضر رمع نبا نعو .( 15 : ۸ لین )
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 لاقف « رع هقبسف ىرخأ ةرم هقباس رمع نإ مث « ةبعكلا برو كلتقب ٠ لات
 , ( »مع : ۷ راک ) ىلماحلا هاور « ةبعكلا برو كتقبس : رع

 ةعراصملا زاوج

 لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عراص ةناكر نأ » ةناكر نب ىلع نب دمحم نعو
 دوواد وبأ هجرخأو ۽ ىذمرتلاو دوواد وبأ هاور « سو هيلع هللا لص ىنلا هع رصف

 ًاديعس نأ الإ « ريبج نب ديعس ىلإ حيحص هدانسإ : ظفاح ا لاقو . ليسارملا ىف

 نع ديعس نع خيشلا وبأ هاورو « الوصوم ىورو : ىيببلا لاق . ةناكر كردي مل
 ةمامأ ىلأ ثيدح نم ةباحصلا ةفرعم ىف معن وبأ هاورو « الوطم سابع نا
 . ( ٩۳ : ۸ لين ) فيعض اهدانسإو

 لزغلاو ةيامرلاو ةحابسلا زاوج

 ريخو ةحابسلا نمملا وم ريخ » : ًاعوفرم انع هللا ىضر سابع نبا نعو
 فيعضلا تمالع هيلع عضوو ىدع نبا زمر, ريغصلا عماجلا « لزغملا ةأرملا ومه
 هركذ «هب متوط ام ريخ یرلا » : ًاعوفرم امنع هللا ىضر رمت نبا نعو .( ض )
 ءارجإ ىلاعت هللا ىلإ وهللا بحأ» هنعو « سودرفلا دنسم زمرب ريغصلا عماجلا ىف

 . لماكلا ف ىدع نبا زمرب «ىرلاو ليخلا

 اهرهاظب ةضراعتملا تاياورلا نب قيبطتلا ةروص

 ةقفاوتم ةقيقحلا ىف ىهو « ًاضعب اهضعب ضراعي اهرهاظب تاياور ةدع هذهف

 ًاقلطم وهللا زاوج اهنم ذخئوي ىتلا تاياورلا نأ قيبطتلاو عمجلا ةروصو . ةقباطتم
 قايس هيلع لدي امك ًاماع ظفللا جرخ نإو اهدرومب ةديقم لب « ةقلطمب تسيل

 ةشبحلا بارح ىلع عقو امإ « اوبعلاو اوما » : لاسو هيلع هللا ىلص هلوق نإف «ثيدحلا
 روك ملا اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح هب دهش انك . بعلو وهل لكل ًاقلطم ال
 . تاياورلا نم دحاو ريغ ىف ًاديقمو ًاقلطم وهللا نع ىهنلا درو دقو فيك . ًافنآ هدعب
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 رئالطإ ىلع وهللا زاوج ىلإ ًفلخو فلس ءالعلا نم دحأ بهذي مل اذهو ؟ ةحيحصلا

 يفي مي امو ٠ اقلطم وهلا عم ام الإ ثْيدحلا تاياور ىف قبي مل اذه لمف
 | . اهيقاب عنمبو

 وهلب تسيل اهنأ امتدجو ةحابملا ةانثتسملا ىهالمللا ف رظنلا تنعمأ اذإو
 رع رماع نب ةببتع ثيدح نم رم امك ةلكاشملا ضخم اوه تيم امنإو ٤ ةقيقح
 , _ ثيدحلا ثالث وهللا نم سيل » :مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق ننسلا تاش
 هذهو ؟ حيمص دصقمو ضرغ هل سيل امو ىنعي ال امب لاغتشالا وه وهللاو فيك
 حرص اذهو . اهلاثمأب الإ لصحت ال دئاوفو ضارغأل تحيبأ امثإ ةحابملا ةانثتسملا
 , دئاوفلاو ضارغألا كلتل اهب لغتشا اذإ حابت امثإ ًاضيأ ةحابملا ىهالملا نأ ءاهقفلا
 نف . بعلتلاو ىهلتلا دصقب زوج ال ًاضيأ اهنإف ٠ طقف ىهلتلا اب دصق اذإ ال
 ضحمج حابملا وهللا نم اهاثمأو ةيامرلاو ةقباسملاو ةحابسلاو ةعراصملا ىف لغتشإ
 ْ . ًاهوركم ناك ىهلتلا دصق

 عونم روظحم .ًاقلطم وهللا نأ وه : ماربإلا_ ضقنلا دعب مالكلا لصاحف
 نم هتقيقح تجرخ ام ىلع لومحم وهف هضعب ةحابإ تاياورلا ضعب ق درو امو
 زاوحلا قالطإ تاياورلا ضعب ىف درو امو « طقف ةروصلا الإ هنم قبي ملف « وهلا

 نإو « هتقيقحب وهللا نم جراح ًاضيأ ديقملا كلذو « ثيدحلا قايسب ديقم ًاضيأ وهف
 . داضنت الو راثآلا ىناعم قفتتل ررحيلف اذكهو . هتروصب هيف الخاد ناك

 رثثلا ةهج نم بعللاو وهللا ىلع مالكلا
 ظفل هيف درب لف باتكلا امأ « ةنسلاو باتكلا ین وهللا نع یہا درو دقو

 ىف هلثمو « نوقتي نيذلل ريخ ةرخالا رادللو ءوهملو بعل الإ ايندلا ةويحلا امو » : ماعنألا ىف ىلاعت لاقف « ةهاركلاو مذسلا لح ىف الإ بعللاو وهللا
 هله امو و ةسكع ىلع توبكنعلا فو « ولو بعل ايئدلا ةويلا ان و ديدن ةروس
 ةصتخما ايندلا ةايحلا لامعأ امو دارملاف : حورلا ىف لاق . «بعلو وه الإ ايندلا يح
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 ريغ لاق اک جرخ ريدقتلا اذهبو ؛ تابثلاو عفنلا مدع ى وهللاو بعللاك الإ ا

 مالكلاو . شاعملا ةرورضل ناك امو ةدابعلاك ةحلاصلا لامعألا نم اهيف ام -دحاو
 : هلوق ىف امك اوه دابعل اهسفن ايندلا تلعجو فاضم ردقي مل ول غيلبلا هيبشنلا نم

 رابدإو لابقإ ىه امنإو

 توبكنعلا ىف هسكعو ديدحلاو ماعنألا ىف وهللا ىلع بعللا ميدقت رس ركذ مث
 . ( 5565 : ۲ حور ) هعجارف

 اهنيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ امو » : ءايبنألا ةروس ىف ىلاعت لاقو

 فذقن لب .نيلعاف انك نإ اًندل نم هانذختال اوهل ذخختن نأ اندرأ ول . نيبعال

 : فاشكلا ىئ لاق . « نوفصت ام ليولا مكلو قهاز وه اذإف هغمديف لطابلا ىلع قحلاب

 ةكحلا نأ وه ىلاعفأ نع هئافتناو بعللاو وهللا ذاختا كرت ىف ببسلا نأ نيب

 فذقن لب » : هلوق تحت لاق مث . هذاختا ىلع رداق انأف الإو « هنع ةفراص

 انناحبس : لاق هنأك هتاذل هنم هيرنتو بعللاو وهللا ذاختا نع بارضإ :« خلا

 حيبقلا نع انئانغتساو انتمكح بجومو انتداع نم لب ٠ بعللاو وهللا ذختن نأ

 ىف هلثمو .( ٤۲ : ۲ فاشك ) قحلاب لطابلا ضحدنو « دحللاب بعللا بلغن نأ

 اوه وأ ةراجت اوأر اذإو » :ةعمجلا ةروس ىف ىلاعت لاقو . ( ۳۳٣ : ) حورلا

 ضاضفنالا نأل « وهللا نود ةراجتلا ريمض ريتخاو : حورلا ىف لاق « اهيلإ اوضفنا

 ىلإ ضاضفنالاب كنظ اف ًامومذم ناك اذإ اهب عافتنالاو اهيلإ ةجاحلا عم ةراجتلا
 ؟ هسفن ى مومذم وهو وهلا

 وهللاب دارملاو « لب » ىنعمب انهه « وأ » ةظفل نإ : هلصاح ام ىيطلا لاقو

 ؛ ىنعملا رابتعاب وهللا ىلل عجار « اهيلإ » ف .ريمضلاف « اهسفن ةراجتلا ىه هيف

 « أول تدع ىلاعت هللا ركذ نع فلكملا تلغش اذإ ةراجتلا نأ هيف رسلاو
 ىف اورشتناف ةولصلا تيضق اذإف » : ىلاعت هلوق ىف اك هلغشل مل نإ الضف دعتد
 . ( 75 : ٩ حور ) ىهتنا «  هللا لضف نم اوغتباو ضد
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 ىللاو وھللا ةمذم ىلع تاحيرصت نوکت نأ داکت لب باتكلا تاراشإ هذهف

 ري ىرتشي نم سانلا نمو » : ىلاعت هلوق ىنعأ بابلا ةيآ و « اهب لاغتش الاو

 , بابلا اذه ىف “ىش حرصأ وه لكل لماش روهمحملا ريسفت ىلع « ثيدحلا

 نإ نيح نم وهللا مكح اذهو . ًافنآ انركذ ام اهم كبسحف : ةئسلا امأو

 .رثألا مكحب هلك اذهو هتاذ بسحب وهل

 بعللاو وهللا مكح ىن يهقفلا رظنلا

 ىبلا هيف دري ل ام ةحابإلا ءايشألا ىن لصألا نأ الوأ ملعاف رظنلا مكح امأو
 رؤ ؛ ًاعيمج ضرألا ىف ام مكل قلخ » : ىلاعت هلوقل < ‹ عرشلا ةهج نم ميرحنو

 ىف هحيضوتو ‹ لوصألا ىف ررقملا وهو باتكاا لوأ ىف هيلع مالكلا رم
 ديفم :لامعألل ىنالثلا ميسقتلا وه ةنسلألا ىلع روهشملا نأ ملعا مث . رئاظنلاو هابشألا

 سدق خباشملا فرشأ ةمآلا مكح انخيش لاق نكلو . رضم الو ديفم ريغو « رضمو
 ديفع سيل ام ىنعأ ثلاثلا مسقلا نإف « ىئانث رظنلا ناعمإ دعب مسقتلا نإ : هرس
 ىذلا لمعلا نإف - رضملا ىنعأ  ىناثلا مسقلا ىف ةقيقحلا بس# لخاد رضم الو

 ةرقلاو تقولا فرصو هيف لاغتش الاف ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ال هيف ةدئاف ال

 هنأ ىلع ؟ ًارضم نوكي ال فيكف « ًادبأ هيف لقاعلا هيضت رر ال نيبم نارسخ هيلإ

 ةداع ىصاعملاو مارح ىلإ رج هلاثمأ ىف لاغتشالاف هسفن ىف هررض مدع انملس نإ
 اذه ىلعو . كتلغشأ هلغشت مل نإف تاسفن لغشا : نوفراعلا لاق اذهلو « ةبرجنو

 هسفن ىف ةيصعملا نع الخ نإو رضملا مس ة نم نوكي بعللاو وهللاف لصألا

 ولغ هيف نكي مل اذإ تاحيرغلاو تاقافترالا عني ال عرشلا
 تاقافترالا عمال ءاضيبلا ةحمسلا ةيوفطصلا ةسعيرشلا نأ ملعا م
 ' لسنبتلاو ةينابهرلا ىضترت الو ةييرشبلا ةعيبطلا اهيلع ترطف یتا م

 ايف كاإل تايلسملا ىف ولغلا عنمت !معن . ةحلاصلا ةرشاعماو ةيندملا ىضتمت لب
 ثاجاحلا نم نأ مولعملا نمو + ةنيشاعملا a تايرورضلا نع ىهلي ثيحت
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 نمو « ةعاسف ةعاس هحيرفتو بلقلا حيورتو ندبلا نيرمت ناسنإلا اهيلع روطنملا

 دوواد وبأ هج رخأ « ةعاسف ةعاس بولقلا اوحور » : مالسلاو ةولصلا هيلع لاق انهم

 هنع ىعاضقلاو «هدئاوف ىف ىرقملا ركب وبأو «السرم باهش نبا نع هليسارم ىف

 مالسلا هيلع هلاوقأ ىف حازملا ةنس ترج انهه نمو . ( ريغص عماج ) سنأ نع
 اوبعلاو اوملا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ىورو . هلاعفأو ةولصلا

 اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو . قييبلا هاور « ةظلغ مكنيد ىل ىرأ نأ هركأ ىنإف

 نوبحي راصنألا نإف ؟ ومه نم مكعم ناك له » : لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 بلقلا » اههنع هللا ىضر دوعسم نباو ىلع نع ءاج مث نمو .مكاحلا هاور «وهلل
 هنع هللا ىضر سابع نبا نعو « ةكحلا قئارط اهل اوبلطاف «نادبألا لمت امك لمي

 اص رغ ىأ  انيدوضتحا :هدنع نمل لاق نئسلاو نآرقلا ىف مالكلا رثكأ اذإ ناك هنأو

 عاعرلا فك ) ركذلا عم بولقلا اوحور : هريغ لاقو .  رابخألاو رعشلا ىف
 ١ : ٠١٤ ( . ١ رجاوزلا شماه ىلع ًاصخلم

 ةرئاسلا موسرلا باب ى هرس سدق ىولهدلا هللا ىلو هاشلا مالسإلا ةجح لاق

 دسج نم بلقلا ةلرنمب ىه تاقافت الا نم موسرلا نأ معا » : ةغلابلا هللا ةجح نم

 ( ١ ) سيماونلا ف ثحبلا اهنعو تاذلاب و الوأ عئارشلا تدصق اهايإو ناسنإلا

 سانلا ىلع سبليف لطاب اهعم مضني اهنكل لاق نأ ىلإ - تاراشإلا اهيلإو « ةيمإلا

 ةيلكلا حلاصملا نود ةيئزحلا ءارآلا مهيلع بلغي موق ( ۲ ) سأرتي نأب مهتس

 )و ةطاوللاك ةيوهش وأ «بصغلاو قيزطلا عطقك « ةيعبس لامعأ ىلإ نوجرخيف

 ف تاداع وأ ؛نزولاو ليكلا فيفطتو ابرلاك ةراض باسكإ وأ «لاجرلا ثنأت

 راثكإلا ؤأ باسکإلا ىف غيلب قمعت ىلإ جاتحتو فارسإلا ىلإ ليمت مثالولاو ىزلا

 جن رطشلاو ريما زملاك داعملاو شاعملا لامهإ ىلإ ىضفي ثيم ( ٣ ) تايلسملا نم

 .( 49 : ١ هللا ةجح.) اهوحنو ماملا ءانتقاو ديصلاو

 مغ یس ءالسا ( ") .ددرك سيئر ةيسرافلاب (۲) .عئارشلا(١) 03
 . دنشاب عبط حيرفت تهج هك ىئاه'ريج تايلسمو « نداد ىدنسر خو ندرك
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 لاغتشالا  ةمومذملا ةنيزلا نم ىنعي  اهنمو :ةنيزلاو سابللا باب ى لاق مث

 قزاعملاك تاقوألا عيضيو هايندو هترخآ مه نع سفنلا ىلسي ام ىهو تايلسملاب

 لغتشا اذإ ناسنإلا نإف < اهوحن و مئاهبلا شيرحتب بعللاو ماهملاب بعللاو جن رطشلاو

 ,لوبلل موقي الو ًانقاح ناك ابرو «هتجاحو هبارشو هماعط نع امل ءايشألا هذ

 ارهجوتي ملو .« ةيئاملا ىلع الك سانلا راص اهب لافتشالاب مسرلا ىرج نإف

 رمازماك ةبرطملا تالآلا یهو مرح ناعون ىهالملاف لاق مث  مهسوفن حالصإ ىلإ

 (۱۹۲ : ۲ هللا ةجح ) رورس ثداح نم اهوحنو ةملولا ىف ءانغلاو فدلا وهو حابمو

 تاقافتالا نم ندبلا نيرمت اذكو هحيرفتو بلقلا حيورت نأ مالكلا لصاحو
 ولغلا عنمت ! معن ءاهسأرب ةحمسلا ةعيرشلا اهعنمتال ةيرشبلا حلاصملاو ةحابلا
 ىهالملا ضعب ةحابإ ىف رسلا وه اذهو . داعملا وأ شاعملاب رضي ثيح اهيف كامهنإلاو

 ةحلصم داع لب ًاوهل قبي مل ضرغلاو ةينلا هذه ىلع وهللا اذه نإف «نايحألا ضعب ىف
 لاضتنالاو ةيامرلاو ةحابسلا ةحابإ نم ةروكذملا ثيداحألا ىف قبس امك ةدئافو

 تناك نإو اهنإف « لهألا ةبعالمو ليلا ءارجإو مئاهبلاو لبإلاب ةقباسملاو سوقلاب
 ةيشاعم حلاصمو حي ضرغ ىلع اهيف لاغتشالا ناك امل اهنكلو وهللا ةروص ىف

 . تبحتسا امبرو تحيبأف ةقيقح ةيوهللا نع تجرخ ةيداعم وأ

 ‹ هقح ىف ًاهوركمو ًامارح ناک بعلتلاو ىهلتلا دصقب اهلعف نم ! معن
 ةيوهللا نع جرخيو ةينلاب ةحلصم ريصي دق وهللا نأ امك و . ءاهقفلا هب حرص
 هللا ركذ نع اهدسل دوعت وأ « اوه ةدسافلا ةينلاب ةحلاصلا لامعألا ريصت دق كلذك
 وهل وهف هللا ركذ نم سيل “یش لك ٠ : مالسلاو ةولصلا هيلع لاق . ةيصعمو ًابعل
 . نسحلا ةمالع هيلع عضوو ىئاسنلا زمرب ريغصلا عاجلا ىف هركذ « بعلو

 ىلاعت هللا ركذ نأ « نيصحلا نصحلا» ىف ىرزتلا هققح ام ىلع كلذو |

 هيف صاع ريغ هالومل ًاعئاط هيف دبعلا نوكي لمع لك لب ناسللا رک ذب صتخب ال
 نأ رهظف . داعملا وأ شاعملا لامعأ نم ناك ءاوس « ركذ وهف ةعاطإلا هيف ىوني
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 : ىلاعت هلوق ىف ىبيطلا نع رم دقو . بعلو وم وهف هالوم ًاعئاط هيف دبعلا نكي ىل ام
 . اول تراص هللا ركذ نع أرملا تلغش اذإ ةراجتلا نإ « اول وأ ةراجت وأر اذإو ,

 هذه » :دمح نب مساقلل لاق هنأ هنع هللا ىضر رمع نبا نع بعشلا ف قييبلا یورو

 هاورو . «رسيملا وهف هللا ركذ نع ىلأ ام :لاق ؟ جن رطشلا لاب اف <« اهتركذ درا

 . ( ةيارلا بصن ) دمحم نب مساقلا لوق نم دهزلا ىن دمحأ

 ىهالملا ضعب ى ءاهقفلا فالتخا

 ‹ ةدوصقم ةحلصمو ةحيحص ةينب ةحلصم دوعي دق وهللا نأ تفرع اذإو

 دقف هللا ركذ نع لغشي ثيحب اهيف كاهنإ وأ ةدساف ةينب ًاومل دوعت دق حلاصملاو
 تناك اذإ اهلحأ نم اهلحأ هنإف « ىهالمللا ضعب ىف ءاهقفلا فالتخا كل حضنا

 . ىهالم تناك ام دعب م اصم تداع اهنأ ثيح نم ال ةحلاص ةينب حيحص ضرغل

 بنج ىف حيحصلا ضرغلاو ةحلاصلا ةينلا كلت هدادتعا مدعل اهمرح نم اهمرحو
 داكت ال ىهو اهعفن نم ربكأ اهمنإ نأ ةبرجتلاب ىأر الو « دسافملا نم همزلي ام

 ركذ نع ءاهلإلاو كايهنإلا نم دسافملا اهنمضت عم اهلحي مل لحماف . دسافملا نع ولخت

 ةدسافملا نع اولختال اهنأ هتدهاشمل اهم رح امثإ مرحناو «هنع اهولخ ريدقت ىلع لب هللا

 . ىنعمو ةقيقح نود ًاظفلو ةروص الإ فالتخالا قبي ملف « مودعم اك ردانلاو «ةداع

 : ةباحصلا ةماع اههرك هنإف درنلا ىف عقاولا فالتخالا ليبقلا اذه نمو

 قامسإ وبأ لاقو راق ريغ ىلع بيسملا نباو لمفغم نبا امف صخر هنأ ىورو
 ا الو تاو مرحب الو هرکی : 0

 :: دمحأو كلام لاقو <« نيعباتلا نم ةعاج نم ىورم وهو . مارحب سيلو هوركم هنأ

 رگ نباو سابع نبا نع یورو . درا نم رش وه : كلام لاق « مارح وه

 . كلذ اوهرك مهنأ مهنع هللا ىضر ةشئاعو ديعس ىبأو ىرعشألا ىسوم ىبأو

 نبا ةورع نب ماشهو نيريس نباو ةريره أو سابع نبا نع راهنلا ءوض ىف یکحو

 راطوألا لين ) هوحابأ مهنأ ريبج نباو بيلا نب ديعسو مهنع هللا ىضر رييزلا
 .( ٩٥ +: : م ًاصخلم
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 نو صن اک مارح درفلاب بعللا : عاعرلا فك ىف ىکا رجح نبا لاقو
 . ينو , اهريغو ناخيشلا هدمتعاو هبا رثكأ هيلع ىرجو « مألا ىن ىعفاشلا

 راوحألا طلغو . ىئارفسإلاو ىزورملا قاحإ وبأ هيلعو «ةينرنت ةهارك هوركم هنإ
 ىةميرص ىه ذإ ةيثآلا ةلدألا هتفلاخ شب سيل هنإ : اولاقو « هجولا اذه

 ز , هباحصأ رثكأو ىعفاشلا نع لوقنملاو : ىتاي امك ةريبك هنوك نم لب ميرحتلا
 علا ميرحت ىلع ءالعلا قافتا ملم حرش ىف ىبطرقلا لقن ًاضيأ هفلزي امو . لوقلا اذه

 ماعرلا فك ) هب بعللا مرح ىلع عاجإلا هينغم ىف لينحلا قفوملا لقنو « هب
 .( ١ : ١94 رجاوزلا شماه

 (ىدنجرب ) هركتف ىهلتل الإ ةعدبب تسيل ةعراصملاو : راتخلا ردلا فو
 ةيسارفلا لعب امم ىأ : یاشلا لاق ) ىنأي اک 'ىش لك ىف لحيف لعج الب قابسلا امأو
 هيلع هلوقب نيلدئسم انئاهقف مالك نم رهظي اک ىهلتلا دصق الب داهحلا ىلع نيعيو
 ىرلا ىأ « لاضنلا ىوس ئهالملا نم ًائيش ةكئالملا رضحت ال ١ : مالسلاو ةولصلا
 راتخ0اردلا ىف لاق مث . لمأت «ةيروصلا ةبباشملل ًاوهل هتيمست نأ رهاظلاو . ةقباسملاو
 نالوصلاو ةحابسلاو نفسلاو رقبلاو ريطلاو مادقألاب ةقباسملا ةيعفاشلا دنعو :
 ةفرعمو لجر ىلع فوقولاو كابشلاو ديلاب ةلاشلاو رجحلا ىرو قدنبلاو
 بلغت قذاحل رطح بعل لك لحي اذك و « متاحللاب بعللاو ؛ درف وأ جوز هديب ام
 . دئنيح مهيلع جرفتلا لحيو < ةي ديصو « مارم یرک هتمالس

 ريغ ةرابعلا هذه ركذ هجو ىردأ الو : ىواحطلا لاق » : هتحن ىئاشلا لاق
 0 ىفتقت بهذملا دعاوق لب كلذك سيلو < اهيضتقت دعاوقلا نأ تمهوأ اهنأ
 امدق : لوقأ . « ًاصخلم ىهتنا  هدعب امو ناكبوصلاك مرحلا وهللا نم هذه بلاغ
 انبامملا زاوج ىو « ةيسورفلل ةركلا وهو ناحلبوصلاب بعللا زاوج ىناتسهقلا نع
 درج هنإف  متايلاب بعالاو ديلا ىف ام ةفرعم زاوج ىف كلذك و « رظن اندنع ريطعلاب
 قدنبلا ىرو < زاوا مهمالك رهاظف ةحابسلاو نفسلاو رقبلاب ةقباسمل امأ « وه
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 نرقلا هب دصق نإ هنأ رهاظلاف ديلاب رجحلا ةلاشإ امأو « مهسلاب ىرلاك رجلا,
 نأ ةيعفاشلا ءاهفف ضعب نم تعم : لاق مث « هب سأب ال ةعاجشلا ىلع ىوقنار
 ةيباسح دعاوق ىلع ًاينبم ناك اذإ مهدنع درف وأ جوز نم هديب ام ةفرعم زاوج
 زرحللا درجمب ال ‹« هصوصخب كلذ جارختسا قيرط قف باسحلا ءالع هركذ ۾

 ىلع نرقلا هب دصق نإ ًاضيأ اندنع ذئنيح كلذ زاوج رهاظلاو :لوقأ ) . نيمختلاو
 اندنع هتمرح نكل ةيسورفلا لع دافأ نإو هسنإف جن رطشلا امأو ©« باسحلا ةفرع

 اوصن اك هررضب هعفن ىنب الف « هيلع هبحاص بابكإب هلئاوغ ةرثكل « ثيدحلاب

 یب نع اوثدح » ثيدحو : راتخلا ردلا ىف لاق مث . ( لمأت ءانركذ ام فالحب هيلع
 دصقب هبذك نقيتي ال ام لك نم بئارغلاو بيجاعألا عام“ لح ديفي « ليئارسإ
 تاناويح وأ نييمدآ ةنسلأ ىلع ةعاجشلا وحن ملعتو ظعاوملاو لاثمألا برض

 رظحلا ىف یاشلا عم راتخم رد ) یاش جاہنملا ىلع هحرش ىف ىكملا ىأ رجح نبا هركذ
۵( . 

 جن رطشلاب بعللا هركيو : - ريغصلا عماحلا ىف ىا لاق : ةيادملا ىفو
 وهو « صنلاب مارح رسيملاف اهب رماق نإ هنأل <« وهل لكو رشع ةعبرألاو درنلاو

 لطاب نمملا وه » : مالسلا هيلع لاقو ثبع وهف اهب رماقي مل نإو « راق لكل مسا
 : ةهاركلا نم رشع عباسلا بابلا « ةيريكم اعلا ىو . ىهتنا ثيدحلا « ثالثا الإ

 رثآلا ءاج دقو ةعدبب تسيل :هللا همحر لاق ؟نابشلل صخ رتت لهو «ةعدب ةعراصملا .

 ليصحت دارأ نإو « هنع عنميو كلذ هل هركي ىهلثلا اهب دارأ نإ رظني هنأ الإ « اف
 : كلذ دعب اهيفو . هسيلع باثيو زوجي هنإف ةرفكلا عم ةلتاقملا ىلع ردقبل ةرقلا

 بعللاف جنرطشلا امأو « عاجإلاب مارح جنرطشلا ىوس ام وه لكد
 . ( ۳۸۸ : © ىرصم ىريكملاع ) اندنع مارح “

 مهوصأ نم ةدافتسملا  ةيفنحلا انخياشم دنع بابلا اذه ىف ةطباضلاف

 حيف ضرغ هل سيلو هتحم' لئاط ال ىذلا د رجلا وهللا نإ : افنآ ةروكذملا مهلاوقأ
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 . يلع عمجم رمأ اذهو . ًاميرحت هورككم وأ < مارح داعملا الو شاعملا ىف ديفم

 زر ويد وأ ةينيد ةحلصمو ضرغ هيف ناك امو . ةمنألا نيب هيلع قفتم «ةمألا
 روت تغلأو « ايب رحت ًاهوركم وأ ًامارح ناك .ةنسلا وأ باتكلا نم هنع ىهنلا درو

 . فن نم مظعأ هررض نأب ءآمكح ةروثأملا ىهنلا اهتضراعمل ضرغلاو ةحلصملا
 ئام ًازئاج ناسنإلا هبستكي عفنو ضرغ لک نوكي نأ تارورضلا نم سیلو

 ,الؤعلا دنع تارضملا نم دع هعفن ىلع هررضو هريخ ىلع هرش بلغ اذإ 'ىشلا» فيك
 .ةدئافو ام عفن هيف نوكي ال تاكلهملاو مومسلا نم “ىش الفالإو ؟ ًاعطق
 رو امل كلذكف ٠ تارضملا نم هودع هعفن ىلع هررض بلغ امل نكلو
 نم مظعأ هررض نأ انملع « عفانملاو دئاوفلا ضعب نم هيف ام عم هنع ىبنلاب عرشلا
 . دسافمللاو راضملا نم هنم دلوتي ام بنج ىف حلاصملاو عفانملا كلت تيغلأو هعفن نم

 نم ربكأ اهمشإو سانلل عفانمو ريبك مثإ امف » : لجو زع هلوق هيف ىرت الأ
 مكحلا بولسأ ىلع درو نكلو ءاهيف ةعدوملا عفانملا زيزعلا نآرقلا ركني ملف ؟« اهعفن
 هلع نفتم ًاضيأ اذهو . اهبلاغ بلغو ةمكحلا نانريم ىف راضملاو عفانملا عضو ثيح
 تبثو ؛ هلع صخخرو هزوجف مهضعب دنع ىهنلا ضعب تبثي مل هنأ ريغ ةمثألا نيب
 نم هيف لکتم هيف دراولا ىهنلا نإف جنرطشلاك كلذو « ههرك و همرحف هريغ دنع
 دنع تبثي لو « هاوهركف ءاهقفلا ةماعو ةيفنحلا دنع تبثف. « لقنلاو ةياورلا ةهج
 . هوحابأف  ًاضيأ ىعفاشلا دنع :ةياور ىو  لفغملا نباو بيسملا نبا

 رظنلاب وهف سانلل ةحلصمو ةدئاف و « عراشلا نع ىهنلا هيف دري ملام امأو
 : نيعون ىلع ىهقفلا

 بلغأ هدسافمو « هعفن نم مظعا هررض نأب ةبرجتلا تدهش ام : لوألا
 دجاسملاو تاولصلا نع هدحو هللا ركذ نع هاه هب لغتشا نم هنأو « هصفانم ىلع
 . اهوركم وأ مارح ناكف ءةلعلا كارتشال ءهنع ىهلاب كل“ نجا

 ديف بعالتار ىهلتلا ةينب هب لغتشا نإ اضيأ وهف «كلذك سیل ام : فد
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 ' ييف ةحلصملا.بالجتسا ةينبو ةعفنملا كلت ليصحتل هب لغتشا نإو < هوركر
 ]1 . هنم مظعأ وأ بابحتس الا ةجرد ىلإ یت رر دق لب «حابم

 مالكلا ةصالخ
 نكلو ةدئافو عفن هيف ومو « درجم وه : عاونأ ىلع وهللا نأ مالكلا ةكلذفو ظ
 < هنع حبرص ىبن عرشلا ىف دري مو ةدئاف هيف وهو ؛ هنع یاب عرشلا درو

 هنع ىهملاب قحتلم هعفن نم مظعأ هررض نوكي هسنأ ةبرجتلاب ثبث هنكلو ظ

 ` نكلو «:هررض هعفن ىلع بلغي ملو ؛هميرحتب عرشلا درر ملو ةدئاف هيف وحلو

 سیلو هعررحتب عرشلا دري ملو ةدوصقم ةدئاف هيف وحلو « ىهلتلا دصقب هيف لغتشب
 ال ةبولطملا ةدئافلا ليصحتل حيحص ضرغ ىلع هب لغتشاو ةينيد ةدسفم هيف
 . ىهلتلا دصقب

 ةحابإ نم سيل ًاضيأ وهف «سماحلا ريخألا الإ اهيف زئاج ال عاونأ ةسمح هذهف
 ضرغو حلاص دصقب ةيوهللا نع جرح مث ةروص اوم ناك ام ةحابإ لب “ىش ىف هللا
 . اول قبي ملف حس

 رصعلا ىف جئءارلا حابملا وهلا

 نوكي ال نأ ظرشب رصعلا اده ىن ةجمارلا ىه ىهالملا نم حابملاف اذه ىلعو

 ةقباسملا ىه: ةعاجشلا ملعت وأ ندبلا نرمل لب ىهلنلا دصقب نوكي الو « راق اف

 ةعراصملاو « ملعتلاو ميلعتلا ىف ءابلطلا نيب ةقباسملاو ‹ لجرألاو نفسلاو مئاهلاب

 ةحابسلاو «.ىرلاو « قدنبلاو « ناخب وصلاو « هيف كا,هنإلا مدعو ةروعلا رتس طر

 ةبدنملاب هل لاقي ام وهو ) كابشلاو « ديلاب ليقثلا رجلا ةلاشإو « رجحلاب ىرلا»
 هتضايرو ندبلا نرم هيف امم « هلاثمأو ةدحاو لجر ىلع فوقولاو ( ندرك هج

 : هل لاقي ماسقأ ضعب ىف اك « هلاثمأو باسحلا ملعت هيف وأ ءةعاجشلا ملعت د

 نمضتي الو ءاهلإلا ىلإ ىضفي ال هنأ ةبرجتلاب لع اذإ ةيدنملاب « شات ىميلعت '



- ۹٢ . 

 مدعو راق مدع طرش نع لفغت الو . تامرحلا ىف لخاد وهف الإو « ةيصعم
 . ىلاعت هللا ءاش ام الإ ‹ هلعاف ليلقو . ةينلا حيحصت ديقو « ىهلتلا |

 ظ ةجئارلا ةمرحلا ىهالملا
 راقلا ىلع لمتشا ومه لك ىه انرصع ىف ةجئارلا ىهالملا نم هوركملا مرحشلاو

 ةعبرألاو ‹ جن رطشلاو «درالاو «نآرقلا صنب مارح رسيملاو رامقلا نإف «ناكوهل ىأ
 هيف نكي ل اذإ « شات » هل لاقي امو ؛ مابلاب بعللاو ( رسوج ةيدنهلاب ) رشع
 . راقلا ىلع لمتشا وأ « ءاهلإلا ىلإ ىضفي ناك وأ ديفم لع ميلعت هيف

 ةيجاجزلا تاركلاو (. نئب ) ماتوبلاو زاوحلا نم نايبصلا هب بعلي امو
 مهوعنمي نأ مهئايلوأ ىلع بجاولاف « راهتلا ىلع لمتشت اهنإف اهلاثمأو ( نايلوك )
 « ال مأ راهتلا ىلع لمتشا ءاوس ( اوكنك ) : انفرع يف هل لاقي ام كلذك و . اهنع
 ؛ اهلاثمأو ( ىزابشتآ ) تايرانلاب بعللاو رويطلاو مثاهبلا نيب شيرحتلا اذكو
 نم اهسفن ىف ىهف « ةداع اهنع ولخت ال تاركنمو ىصاعم نمضتي مل ول اهلك اهنإف
 عقو اع ىكتشملا هللا ىلإو < هتهارك وأ هميرحت ىلع عاجإلا عقو ىذلا درجلا وهللا
 مهند اوذختاو مهنديد اهولعج ىتح ةمرحنلا ىهالملا نم نيملسملا نم ريثك هيف
 اهحلاصل ىدهي ال هنإ ؛ قالخألاو لامعألا حلاصل مهايإو اندها مهللا . ًابعلو اوه
 ةوق الو لوح الو . تنأ الإ اهئيس انع فرصيال هنإ اهئيس انع فرصاو « تنأالإ
 . ممظعلا ىلعلا هللاب الإ



 0 ءاننلا فصو نع ءاضلا فش

 هيف مهرارس أ سدق ةيفوصلاو ءالعلا ¿ نيرخأتم نم ةفئاط تيأر الف !دعب امأ

 قيرفف ؛ ضيبو صيح ىف اوعقو ‹ طيرفتو طارفإ ىلإ اوبهذو « ضيقت فرط ىلع
 قالطإ ىف اوغلاب قيزفو . ًانيتم ازرح تاجنلل هوذختاو < ًآنيدو انديد هولعج مہم
 . ريمازملاو ءانغلا لهأل « ريفكتلا ىلإ مهضعب غلب ىتح مئئأتلاو قيضتلاو ميرحتلا

 ع عاجإلاب مارح .هنم ءانغلا نإف «قيرفتلاو ليصفتلا ف قيقحتلا بابرأ دنع لدعلاو
 ًانيعتسم .فيعضلا دبعلا دارأف « ءالعلا نيب هيف فلتخم هنمو < عاجإلاب حابم هنمو

 - .  قيقحتلا ف لدعلا لوقلا راتخيو قيقحلا قحلا فشكي نأ ىلاعت هللا

 نيدلا ريخ ةمالعلا « نيققحلا ءاهقفلا ةمتاج نيملسملاو مالسإلا خيش لاق دقف

 عامسلا ةلئسف نإ : (؟ ) « ةيفنحلا بهذم ىلع ةيريحللا » ب ةامسملا هاواتف ىف لمرلا

 . لاوقأ اهيف تبرطضا دق « لانملا ةعساش لاجملا ةعساو « ىعرلا ةديعب ىزغملا ةقيقد

 لئاسملا نم ءالعلا ضعب اهدع ىتح « فلحللا ةمثأ اهريرقت ىف فلتخاو « فلسا

 ىلإ حنج ءالعلا نم ريثكو . رركتو هيف ثحبلا رثك نإو « ررحت مل نآلل ىه ىلا

 ميرحتلاب عطقي فيكف .حيحضت الو ةیوقت نود فقوتلا ىلإ لامو « حيا عا

 ةحابإلاو زاوحلاب لاق نم رفكي فيكو ؟ ملستلاو نظلا نسح ىلع لدعي فيك مأ
 لا و يو رو رجلا

 ی ًادرفم ءزج نوكي نأ ءاجر درفم درفم مساب ءزحلا اذه تیم ( )١
 هيلعف ةعاشإلاب ءزحلا اذه درفأ ع نمو « بايترا لك بهذي الدع الوقو ؛ باب

 ىلع مالسو ىنكو هلل دمحلا محرلا نمحرلا هللا مسب » : :ةبطحللا هذه هلوأ ىف ديز “ نأ
 . فلم « لعب امأ ىطصا نينللا هدابص

 . :AY) :  ناستكتس الاو ةهاركلا بانك ةيريخ ىواق ( ۲)
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 رزاكلاف ؟ةحابلا نود لمأتلا دعب فقوو «ةحادق اييف ملاع لك لاجأ دق ةلئسم ىف
 و السم رفك نم نإف «كلاسملا موقأ قيقحتلا نم كلسي ملو «كلذ لثمب رفك نم
 .لاوقألا لدعأل هيف ىنقفوي نأ وجرأ ىلاعتو هناحبس هللاو «لاقملا كل حقنأ انأ اهو ئاب ىهتا ۔ « لالصضلا ى'عقو دقف لالحلا مرح نم » رئألا ىف درو امك ءرفك

 هفلتخم قيبطن عم ثيدحلا تاياورو نآرقلا تابآ ىف لوألا لصفا
 افلا رمأ ىف ةدراولا ثيدحلا تاياورو باتكلا .تايآ : ىف : لوألا لصفلا ٠

 نيعضلادبعلا رسيت امسح ةياورلا ديقنت عم ؛ةحابإو ةزاجإ وأ ًاميرحتو ايمن ريمازملاو .
 . هرخآ ىف تاياورلا نيب قيبطتلا هيجوت عمو

 ىرتشي نم سانلا نمو » : ىلاعت هلوق ىنعأ بابلا يآ ا باتكلا امأ
 هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع هريسفت ىل حص ام ىلع ةيآلا « ثيدحلا وه
 کاملا هج رخأو .حيرحص دانسإب ةبيش ىبأ نبا هجرخأ « ءانغلا هللاو وه د : لاق ثيح
 ( ههابشأو ءاثغلا وه » ظفلب سابع نبا نع ًاضيأ قيبلا هجرخأو < هاححصو قييبلاو
 كلغش ام لك ثيدحلا ومه نأ نسحلا نع یورو . ( ۰ : م لينلا ىف اذك ٠
 ؛اهوحنو ءانغلاو تافارحللاو كيحاضألاو رمسلا نم «هركذو ىلاعت هللا ةدابع نع
 : هظفلو هننس ىف قييبلاو هيودرم نباو متاح ىنأ نباو ريرج نباو ايندلا ىنأ نباو ؛ درغملا بدألا ىف ىراخببلا هجرخأ امنع هللا ىضر سابع نبأ نع ىورملا وهو
 . بلاو ريرج نباو مدآ هجر دهاجم لوق وهو .« ههابشأو ءانغلا ثيدحلا وه »
 نم هلثم ىلإو هيلإ عاتسالاو ‹ ةينغملاو ىنغملا ءارتشا وه » : هظفلو هننس ىف
 . وهو بعل لكو ءانغلا : لاق دهاجم نع و « هلثم دوعسم نب هللا دبع نعو « ةينفملا ىرتشي : لاق « ثيدحلا وه ىرتشي نم سانلا نمد ١ : ىلاعت لوق ىف سابع نبا نعو :هروزلا نودهشي ال و ةيآ ف صاع لاقو . «لطابلا

 هرسف ام ىلع « كتوصب مهنم تعطتسا نم ززفتساو ١ : ىلاعت هلوق هنمو
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 نباو رذنملا نبا هجرخأ « لطابلاو وهللاو ريمازملاو ءانغلا وه » : هلوقب دهام
 رار

 . ( ءارسإلا ةروس ) حورلا ىف اذك . اهريغو

 نوكيتالو نوكسضتو نريجعتثيدحلا اذه نفأ ىلاعت هلوق هنمو
 ةغلب ءانغلا دومسلا » لاق هنأ ةديبع ىنأ نع حورلا ى ام ىلع « نودماس متأو ا

 قييبلاو ريرج نباو رازبلاو قازرلا دبع جرخأو . ةم ركع نع هوحن یورو ؛ ريمح
 « ةيناملاب ءاثغلا وهو : :لاق هنأ اهنع هللا ىضر سابع نبأ نع ةعاجو هننس ىف
 ثالثلا. تابآلا هذبب لدتسا دقو . « هنع الغاشت اونغ نآ رقلا اوعم اذإ اوناكو

 . ءانغلا ميرحت ىلع فراعملا فراوع هباتك ىف ىد رو رهسلا نيققحلا ةيفوصلا مامإ

 ةيفنحلا نب دمحم لاق ام ىلع « روزلا نودهشي الو » : ىلاعت هلوق ةنمو
 ىف صاصخلا لاق . عاعرلا فك ىف ىملا رجح نبا هركذ . ءانغلا هنإ : دهاجمو
 ًاضيأ ةيفنحلا نب دمحم نعو : لاق مث . ءانغلا « روزلا » : ةفينح ىبأ نع :ةيآلا هذه
 عمسلا نإ «مِلع هب كل سيل ام فقتال نأ « روزلا نودهشي ال » : ىلاعت هلوق ىف

 ديري نأ لمتحي : ركب وبأ لاق . الوئسم هنع ناك كئلوأ لك داوفلاو رصبلاو
 لع وهو هب لئاقلا لعال اج :لوقلا اضيأ لمبو هيلع هولوأت ام ىلع ءانغلا هب
 ظ . ( 478 : ۳ نآرقلا ماكحأ ) ظفللا مومعل نيرمألا

 ءانغلا ميرحت ىلع اهزهاظب لدت ةروك لا ريسافتلا ىلع باتكلا تايآ هذهف

 . ىنخي ال اك ًاقلطم ريمازللاو

 ىلع لدي ام : EAS لع لدي اهنف : ةنسلا امأو . ٠
 : . زاوبلباو ةحابإلا

 ظ . ءانغلا مرحت ىلع ةلادلا ثيدحلا تايادد

 رماع وبأ ىنثدح : :لاق منغ نب نمحرلا دبع نع ىراخبلا هاور ام : اهنم لوألاف

 : لوقي لسو هيلع هللا لص ىلا عم هنأ « هنع هللا ىضر ىرعشألا كلام وبأ دأ
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 | نب ديز نب نمحرلا دبع ىلع اهديناسم رادمو ًارصتخم هجام نباو « هل
 يرخأ ) « فزاعملاو رمحللاو ريرحلاو (١)رحلا نولحتسي ماوقأ ىتمأ نم ننوكيل و
 ريب امنو مسی رحنا ىتمأ نم سان نبرشيل » : ظفل ىو ( ةبرشألا ىف ىراخبلا
 ر لعجيو «ضرألا مهب هللا فسح تاينغملاو فزاعملاب مهسوءر ىلع ف زعي ءاهمتا
 يرخأو « كلشي لو ىررعشألا كلام ین نع : لاقو هجام نبا هاور «ريزانحلاو ةدرقلا
 ( ٩۷ : ۸ لين ) دهاوش هلو نابح نبا هحمصو دوواد وبأ

 توص مم ربك نبا نأ مفان نع هجام نباو دوواد وبأو دمحأ هاور ام : اهنمو
 مان اي :لوقي وهو قيرطلا نع هتلحار لدعو هينذأ ىف هيعبصإ عضوف عار ةرامز
 ىلإ هتلحار لدعو هدي عفرف ءال : تلق ىتح ىضف . معن :لوقأف ؟عمستأ « عفان اي
 عصف عار ةرامز عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر : لاقو ؛ قيرطلا
  ىولؤوللا وهو ىلع وبأ لاقو ءهنع تكسو صيخلتلا ىف ظفاحلا هدروأ . اذه لثم
 حالطصا ىف ركتملاو : تلق ( لين ) ركنم ثيدح وهو : لوقي دوواد ابأ تعم
 ۰ . لمأتيلف ًاضيأ بيرغلا ىلع قلطي دق نيمدقتملا

 نأ |ينع هللا ىضر رمع نب هللا دبع .نع دوواد وبأو دمحأ اورا ر ظ
 .هاريبثلاو ةبوكلاو رسيملاو رمحللا مرح هللا نإ ».: لاق ملسو هيلع هللا لص ىنا

 ةدبع نب ديلولا هدانسإ فو « ًاضيأ صيخلتلا ف ظفاحلا هنع تكس « مارح ركسم لك (
 ىف سنوي نبا لاقو « لوهجم وه : ىزارلا متخسوبآ لاق « رمع نبا نع هل ىوارلا

 ثيدحلا نإ : ىرذنملا لاقو . بيبح یا نب ديزي هنع ىور هنإ : نييرصملا خيرات
 ثيلح نم قهبلاو نابح نباو دووادوبأو دمحأ هجرخأ ام هل دهشي هنكلو لولعم
 دعس نب سيق ثيدح نم دمحأ هجرخأو . یتأیسو هوحنب اههنع هللا ىضر سابع نبا
 ' حرحلا :هلصأو جرفلا - نيتلمهم ءار a و رخو هلوق ( 13

 ٠ (راحبلا عمجم ) ةعتملا حاكن لالحتسا نوک نكميو < انزلا ةرثك هب ديرب

 ظ , (رشانلا ر ىراخبلا ىلع شماملا ىف اذك
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 تيدح نم قييبلا هاور انك لبطلا ىه :ليق فاكلا مضب « ةبوكلا هو . ةدابع نبا

 « ءاريبغلا »و . ةميذب نب ىلع مالك نم ريسفتلا اذه نأ نيبو ءايهنع هللا ىضر سابع نبا
 « روبنطلا : ليقف اهريسفت ىف فلتخا : صيخلتلا ىن لاق ةمجعملا :نيغلا مضب

 ‹ حمقلا نم وأ ةرذلا نم' عنصي رزم : ليقو < طبربلا : لّيقو « درعلا : ليقو

 ْ . لينلا ىف ام . ةياهنلا ىف هرسف كلذبو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اههنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور ام : اهنمو
 . دمحأ هاور « مارح ركسم لكو ؛ةبوكلاو رسيملاو رمحللا مرح هللا نإ : لاق لسو

 و دوواد وبأ ًاضيأ هجرخأو ٠ ةميذب نب ىلع نع نايفس هلاق «لبطلا « ةبوكلا »و

 . ( ٩٩ : 8 لين ) قييبلاو نابح نا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر نيصح نب نارمع نع ىور ام : اهنمو
 : نيملسملا نم لجر لاقف « فذقو خبسسموب فسخ ةمألا هذه ىف » : لاق سو هيلع

 «رومحلا تبرشو فزاعملاو نايقلا ترهظ اذإ :لاق ؟ كلذ ىتمو « هللا لوسز اي
 .بيرغ ثيدح اذه : لاقو یذمزتلا هاور

 ريغل ملعتو «ًامرغم ةاكزلاو « انغم ةنامألاو ءالود ئفلا ذختا اذإ » : لسو هيلع هللا
 ‹ هابأ ىصقأو « هقيدص ىندأو « همأ قعو « هتأرما لجرلا عاطأو « نيدلا
 مهذرأ موقلا معز ناك و « مهقساف ةليبقلا داسو « دجاسملا ف تاوصألا ترهظو

 نعلو «رومحلا تبرشو «فزاعملاو نايقلا ترهظو « هرش ةفاخم لجرلا مركأو

 آخسمو ًافسخو ةلزلزو « ءارمح اعر كلذ دنع اوبقتريلف : اهوأ ةمألا هذه رخآ
 هاور « ًاضعب هضعب عباتتف « هكلس عطق لاب ماظنك عباتت تايآو « ًافذقو.

 . بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو ىذمرتلا

 لاق : لاق هنع'هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع ىذمرتلا هاور ام : اهنمو
 اهب لح ةلصتخ ةرشع سمح ىّتمأ تلعف اذإ » : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 ربا يوك اا لاقو « فزاعملاو نايقلا تذختاو هيفو ءالبلا

 نب جرف ريغ ىراصنألا ديعس نب یحی نع هاور ادحأ معن الو « هجولا اذه نم الإ
 يبس لإ نع فطعضو «بتيتطا لمأ قي هيف لكادت ةاتياوي رشا.( هاشم

 ٠ یم | - ةمثألا نم دحاو ريغو عيكو هنع ىور دقو

 0 قاحإ نب دمحمل ًايزعم راطوألا لين ىف هركذ ام : اهنمو

 تاما ةركذ فو ( ٠٠١ ا لاقف لبا

 اي ا ا :اهمو 3

 اهب ذذلتلاو « قسف اهيلع سولخلاو ةيصعم ىهالملا عاّتسا » : لاق لسو هيلع هللا
 . لينلا ىف اذك ( ةمعنلاب ىأ :هريغو راتخلا دلا ىف لاق ) . «.رفك .

 هبلع هللا لص ىبنلا نأ » هنع وللا ىضر ىلع نع ناليغ نب هاورام : اهو

 موا 6 ريمازملا رسكب تثعب » : لاق لسو

 E زاربطلا هاور ام : اهنمو
eم لينلا )  : ° . 

 لص ىنلا نأ هنع اللا یضر ىلع نع مالس نب مساق دز ا اهنمو :
 . ليثلا ىف اذك « ةرامزلا توصلاو ,لبطلاو فدلا برض نع ىن لسو هيلع هلل

 هلع هلا یلص هللا لوسر نأأو هنع هللا ىضر ةمامأ یبا نع ىوزام : امو
 ربازملا قخمب ىنرمأو « نينموملل ةمحرو ىده ىثعب لجو زع هللا نإ : لاق لسو
 ليوط ثيدح ىف ىسلايطلا دوواد وبأ هاور « ةيلهاجلا رمأو بيلصلاو راتوألاو
 , فيعض ةدنسو تايناليغلا ین ىعفاشلا ركب ىنأ تن (رجح نبال عاعرلا فك ) لبنح نب دمحأو هل ظنا
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 ندلاو مارح ةبوكلا » : لاق اههنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور ام : اهنمو

 هاورو «ًافوقوم ىربكلا هننس ىف ىيببلاو ددسم هاور « مارح ريمازملاو « مارح
 . ظافلألا ضعب ريغتب ًاعوفرم رازرلا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ىور ام : ابنمو

 لوسر اي : اولاق « ريزانخخو ةدرق نامزلا رجآ ىف ىتمأ نم موق خسحي » : لاق لسو
 هللا لوصر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي « معن : لاق ؟ مه نوملسملا « هلل
 تانيقلاو فزاعملا اوذختا : .لاق ؟ هللا لوسر اي محلاب اف : اولاق « نوموصيو

 دقو اوحبصأف مهوحلو مهبارش ىلغ اوتابف ةبرشألا هذه اؤيرشو فوفدلاو
 . نابح نباو ددسم هاور « اوخسم

 : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق دعس نب لهس نع ىور ام :اهنمو
 ؟ هللا لوسر اي كلذ ىتمو : ليق « فذقو خسمو فسخ ةمألا هذه ىف نوكي ١

 ظفللاو ديمح نب دبع هاور « رمحللا تلحتساو فزاعملاو تانيقلا ثرهظ اذإ : لاف
 وهو لس نب ديز نب نمحرلا دبع ىلع امه دیناسم رادمو « ارصقخم ةجام ناو هل
 هلصوو « ىراخبلا هقلع دقف مزح نبا هيف مهو ال ًافالخ قرط نم حصو :فيعض
 هححصو « ايف نعطم ال ةحيحص ديناسأب دوواد وبأو هجام نباو دمحأو ىليعامسإلا
 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنإ ظافحلا ضعب هلاق اك ةمئألا لم نورخآ ةعاج

 . ( عاعرلا فك) «فزاعملاو رمحللاو ريرحلاو زلنا نولحتسي ماوقأ ىتمأ ىف ننوكيل ؛
 اهلك تاياورلا هذه . نسحلا ةمالع هيلع عضوو ريغصلا عماجلا ىف هركذد
 . ءادأوأ ءانغ ناك ءاوس ةبرطملا وهللا تالآ عيمج ميرحن ىف ةرهاظ ةحيرم

 لسو هيلع هللا لص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ىورام : اهنمو ْ

 ىنأ نباو ىتهبلا هاور « لقبلا ءاملا تبني امس بلقلا ىف قافنلا تبني ءانغلا » : لاق

 ىو : اقوقرم اقبأ قيبلا ءاورو :ةييغتلا نوني نكلو هوواذ وب اكو ايثللا
 هركذو « ىمليدلااذكو ىدع نبا هإور اضيأ هنع هللا ىضر ة رره. یا نع بابا
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 قارعلا لاقو « ًاضيأ منع هللا ىضر رباج نع قييبلل ناميإلا بعش زمر "نکلا يف

 ی وهو فرعي مل نم هدانسإ ىف نأل © حي ريغ عوفرملاو : ءايحإلا جبرخ ى ٠

 . ًافوقومو ًاعوفرم قبلا هاورو « ىولؤللا ةياور ى شيلوا ء دبعلا نبا ةباور

 ىباطاللا هجرخأ « ةرامزملا برضو خبصلا بعلو فدلا برض نع ىهن لسو
 . لوهجم ىلع نع ملاس نب رهطم : ىنغملا قو « ىنطق رادلا زمرب رنكلا ىف هركذو

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر سنأ نع ىور ام : اهنمو ۰

 هاور « ةمايقلا موي كنآلا هينذأ ىف هللا بص اهنم عمتسي ةنيق ىلإ دعق نم » : لاق

 . هرات ىف ركاسع نباو هيلامأ ىف ىرصص نا

 ىلع تبتك : لاق ةرق نب ورمع نأ ةيمأ نب ناوفص نع ىور ام : اهنمو
 “هل لاقف ءةشحاف ريغ نم ءانغلا ىف ىل نذأف ىند نمالإ قزرأ ىرأ الف «ةوقشلا
 ىأ تبذك «نيع ةمعن الو ةماركالو «كل نذآ ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ناكم هقزر نم كيلع هللا مرح ام ترتخاو < ًابیط الالح هللا قزر دقلوإ ؛هللاودع
 -هيفو - ليوط ثيدح ىف ىمليدلاو ینا ربطلاو قيببلا هور . « هلالح نم كل هللا لحأ ام
 « .راجتلا. ىم اص عم هللا نوع نأ لعاو »

 : لاق لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ هنع هللا .ىضر ىلع نع ىور ام : اهنمو
 ىمليدلاو هخميرات ىف مکاحلا هاور « هيلع ةولص الف ةنيق هلو تام نم »
 . فيعض هدنسو

 ٠ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور ام : اهنمو .
 هاور «  اهددع ءايشألاو  ةبوكلاو رسيملاو رمحملاا ىتمأ ىلع مرح هللا نإ و : لاق

 هاورو . « لبطلا ةبوكلا ىأوهوو :قييبلا داز «نابح نباو دوواد وبأو دمحأ
 ۱ ا

 .٠ ٠ 8 .٠ . ' ١
: ۲ 

 هيف دمحأ دازو « ءاريبغلاو » دازو امنع هللا ىضر رمت نبا ثيدح نم دوواد وب
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 . هنع هللا نضر ةدابع نب دعس نب سيق ثيدح نم ًاضيأ دمحأ هاورو . «رزملاو و

 :. كلذ ريغ ليقو « طبربلا : ليقو « روبنطلا : ليقف ءاريبغلا ريسفت ف فلتخاو

 لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ اههنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور ام : : او
 مهعامسأ نوهّرتي اوناك نيذلا نبأ : لجو زع هللا لاق ةمايقلا موي ناك اذإ» : لاق
 ا ع يجمل م لا

 ا 'رنكلا ىف هركذو ىمليدلا هجرخأ . ا

 . نيزرل ًايزعم دئاوفلا عمج س ق هاركذو .  ًاضيأ هنع هللا ىضر

 لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر ةريره بأ نع ىور ام : اهنمو
 . ىمليدلا هج رخأ « بشعلا ءاملا تبني اك بلقلا ىف قافنلا تبني ءانغلا بح » : لاق

 لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىض ر دوعسم نبا نع ىور ام : اهنمو

 تبني امك بلقلا ىف قافنلا ناتبني ا.منإف « ءانغلاو فزاعملا عامسو مكايإ » :

 ا ا ار
 ىسفن ىذلاو « بشعلا ءاملا تبني ام" « بلقلا ىف قافنلا ناتبني وهللاو ءانغلا » : لاق

 . « بشعلا ءاملا تبني اك بلقلا ىف نامبإلا ناتبنيل ركذلاو نآرقلا نإ !هديب

 هللا ىلص ىننلأ نأ هنع هللا ىضر ىرعشألا یسوم ىنأ نع ىور ام ::اهنمو
 يل را ع كر لاق ملسو هيلع

 و : لاق» : 'رنكلا ىف دازو « ىذمرتلا مكحلا هاوز « ةا ىف نييناحورلا

 . ( ۳۴۳۳ : ۷ رنک ) « ةنخأبا لهأ ءارق : لاق ؟ نويناحورلا

 هيلع هللا لص ىلا نع امنع هللا ىضر ةشئاعو سنأ نغ :ىور ام : اهنمو

 ةنرو ةمغن.دنع رامزم : ىرخألاو ايندلا ىن نانوعلم ناتوص » :.لاق هنإ ملص

 ًاضيأ ءايصضلا نع راكلا ىف هركذو «قيببلاو هيودرم نباو راربلا هاور « ةبيصصم
 ا | , ۳۳۳: ۷ رنک )
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 رسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ايهنع هللا ىضر رمع نبا نع ىور ام : اهنمو

 , ةميغلا ىلإ عاتسالاو ةميغلا نع ىهنو <« ءانغلا ىلإ عاّتسالاو ءانغلا نع ىن
 . 'رثكلا ىف هلثمو «ىباطتللاو یناربطلا هاور

 تدزو . کلا رجح نبا ةمالعلل « عاعرلا فكو ء زج نع اهتلقن ثيداحأ هذهف

 ْ  .ىرخأ بتك ىف ةدايز نم تدجو ام اهبف

 هللا ىلص هللا لوسر ین » : لاق هنع هللا ىضر ىلع نع ىور ام : اهنمو
 ٠ لاق ‹ نييف ةراجتلاو نهعيبو نيئارش نعو تاحاونلاو تاينغملا نع مسو هيلع

 . ؛ىئاسنلاو ءدوواد ىلأو « ىذمرتلا :ةعبرألا نئسلا زمرب راک ) « مارح نهبسکو
 ش . ( ةجام نباو

 هللا ىلص ىلا انيب : لاق هنع هللا ىضر مقرأ نب ديز نع ىور ام : اهنمو
 :لاقف هيلع فقوف ىنغي وهو باشلا رم ذإ ةنيدملا كككس ضعب ىف ىشمب لسو هيلع
 . ىمليدلاو نايفس نب نسحلا هاور « ًارارم اهلاق ؟ ىنغت نآرقلاب اله ؛ باش اي كليو

 هنع هللا ىضر ةمامأ ىلأ نع هيودرم نباو ايندلا ىنأ نبا هجرخأ ام : اهنمو
 ثعب الإ ءانقي هنو دحأ عفرام » : لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 . ( 1910 ص تاعوضوملا ةركذت ) فيعض « ىئاربطلاو ايندلا ىبأ نبال : لاق ىنتفلا تاعوضوم ىف اذكو ( 19١ : ۲ ءايحإلا ) فيعض ٠ وهو : لاق مث اضيأ ريبكلا ىف ىناربطلل ايزغم ءايحإلا جيرخت ىف قارعلا هركذو « كسمب ىتح هردض ىلع اهباقعأب نابرضي هیبکنم ىلع ناسلجي ؛ نيناطيش هيلإ هللا

 : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيودرم نباو ايندلا ىنأ نبا هاور ام : امو
 . ( يدق نول 7 حورلا نم ) ةيبآلا رجخآ ىلإ « ثيدحلا ومل ىرتشي نم سانلا نمو هأرق مث « اهيلإ عاتسالاو اهميلعت و اهنمثو اهعيبو ةنيقلا مرح ىلاعت هللا نإ » : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
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 اهتكلو « فاعض اهنمو ناسحو حاعص اهنم ًاثيدح .نوثالثو نانثا هذهف
 ظ دعب هيف كلشي الم نظأ الو « ءانغلاو تانيقلاو فز زاعملا مرح ىلع دهشت اهتلمحي
 ٠ . ةفهاركلاو ميرحتلا ىف قالطإلا اه رهاظو ياسا د ام

 مي رحتلا ىلع ةلادلا ةباحصلا راثآ

 بكر اذإ » : لاق هنع هلا يضر دوعسم نبا نعف فلسلا لاوقأو راثآلا امأو
 « هنمت : لاق نسحب ال ناك نإف هنغت : لاف « ناطيش هفدر مسني مو ةببادلا لجرلا

 دمحم نب مساقلا نع ىبعشلا نع ًاضيأ اجرخأو . هبعش ىف یتہیبلاو ايندلا ىلأ نبا هجرخأ
 كابنأ : لئاسلل لاقف ءانغلا نع لس هنأ  ةنيدملا ءاهقف نم ةعبسلا دحأ وهو -

 هللا "ريم اذإ ىبخأ نبا اي رظنا : لاق ؟ وه مارحأ : لئاسلا لاقف « كل ههركأ وهو
 a ؟ ءانغلا هناحبس لعج اهيأ ىف لطابلا نم قحلا ىلاعت

 ظ .هل' ىنغملاو ىنغملا هللانعل .

 : صقانلا ديلولا نب ديزي لاق : لاق ىئيلا ناثع ىنأ نع آضيأ اجرخآو
 . ةءورملا مدهيو «ةوهشلا ىف ديزرو «ءايحلا صقني هنإف ؛ءانغلاو مكايإ :ةيمأ ىبب اي
 . هوبنجف نيلعاف دب ال متتك نإف . ركسملا لعفي ام لعفيو رمحللا نع بونيل هنإو
 «برلل ةطخسم «لامل ةدفنم ءانغلا : كاحضلا لاقو . انزلا ةيعاد ءانغلا نإف « ءاسنلا

 تينمتالو تينغ ام : لاق هنأ هنع هللا ىضر ناّمع نع ىورو . بلقلل ةدسفم

 فراوع ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعياب ذنم « ینیمیب ىركذ تسسمالو

 . ( هرس سدق ىدرورهسلا مامإلل ا

 ءانغلا ضعب ةحابإ ىلع ةلادلا ثيدحلا تاو

 انهه نأ لعاف « ءانغلا ضعب ةحابإ ىلع ةلادلا تاياورلا ىنعأ : ىناثلا امأو

 .. ءانغلا ضغب ةحابإ ىلع اهب لدتسي راثآ و تاياور

 « ءاشي ام قلخللا ىف ديزي 9 :ىلاغت هلوق ف نرسفملا ضعب نع ىورام :اهنف
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 ىلع هب لالدتسالا .متيءال ًاريسفت هتوبث لس ول هنأ رهاظو . نسحلا توصلا هنإ
 نم مكف «ناقتفم نارمآ اهف « ءانلو نسحلا توصلا ني ناتش نكلو «ةنسملا ةروصلاك ىلاعتو هناحبس هللا معن نم هنأ كلشال نسحلا توصلا نإف ءءانغلا ةحابإ
 ش هل رسيتي ۾ ءانغ نم مكو ‹ طق ىغتلاو ءانغلاب ثولتي. مل قي كلو

 ١ ظ 0 ظ , نسخ تؤضص

 اهنع ىلاعت ىضر ةشئاع نع نيديعلا باتك ىف یراخبلا هاور ام : اهنمو (
 ءانغب ناينغت ناتيراج ىدنعو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد » : تلاق

 ینرهتناف هنع هللا ىضر ركب وبأ لخدو ؛ههجو لوحو شارفلا ىلع عجطضاف « ثاعب
 هللا لوسر هيلع لبقأف ! ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع ناطيشلا ةرامزم : لاقو
 ىو « ديع موي ناكو اتجرخف اهمتزمغ لفغ الف ءاهعد :لاقف لسو هيلع هللا ىلص
 امب ناينغت راصنألا راوج نم ناتيراج » كلذ دعب ىراخبلا دنع ىرخأ ةياور
 هللا ىضر ركب وبأ لاقف « نيتينغمب اتسيلو : تلاق «ثاعب موي راصنألا تلواقت
 موي ف كلذو ! لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيب ی ناطيشلا' ريما زمأ : هنع
 ' اذهو ًاديع موق لكل نإ ء ركب ابأ اي :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . ديع
 ظ . ( ىراخبلا حيحص ) «انديع

 ثيدحم ةيفوصلا نم ةعاج لدتساو ١ : هحرش ىف رجح نبا ظفاحلا لاق
 ةشئاع حيرصت كلذ در ىف ىنكيو « ةلآ ريغبو ةلآب هعامسو ءانغلا ةحابإ ىلع بابا
 « نيتينغمم اتسيلو » : اهلوقب هدعب بابلا ىف ىنذلا ثيدحلا ىف اهنع ىلاعت هللا یر
 توصلا عفر ىلع قلطي ءانغلا نأل « ظفللاب اهل هتتبثأ ام ىنعملا قيرط نم اتع تف
 جببمت و ريسكتو طيطمتب دشنپ نم كلذب ىمسي اىنإو « ًاينغم هلعاف ىمسيالو ءادا ىلعو  ةلمهملا نوكسو نونلا حتفب ٠ بصنلا » برعلا هيمست ىذلا منرتلا ىلعو
 . حيرصت وأ نشحاوفلاپ ضيرعت هيف اب قيوشتو

 7 ةحابإ هوحن و س رعلا ف فدلاب .برضلا ةحابإ نم مزلي الو 1 لاق مث
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 . ىلاعت هللا ءاش نإ « سرعلا ةملو ىن كلذ هركذنس اك هوحنو دوعلاك ت الآلا نم

 ىضتقي هماقم نوكل كلذ نع ضارعإ هيفف هبوثب ملسو هيلع هللا ىلص هفافتلإ امأو
 ىلع كلذ لثم غيوست ىلع لاد هراكنإ مدع نكل «كلذ ىلإ ءاغصإلا نع عفترب نأ
 رصتقيف « وهللاو بعللا نع هارئتلا لصألاو . لطاب ىلع رقي ال ذإ ؛هرقأ ىذلا هجولا ىلع
 ا هللاو . لصألا ةفلاخل اليلقت ةيفيكو ًاتقو صنلا هيف دزو .ام ىلع
 ش .( "ه4 ۲ ىرابلا حتف )

 عيبرلا نع ةمثولاو حاکنلا یا فدلا برص باب ىف ىراخبلا هاور ام : امو .

 - سلجف ىلع ىنب نيح لخدي لسو هيلع هللا ىلص ىلا ءاج :ءارفع نب ذوعم تنب
 لتق نم نيدنيو فدلاب نبرضي انل تايريوج تلعجف ٠ ىنم كسلجمك یشارف ىلع
 هذه ىعد :لاقف «دغ ىف ام ملعب ین انيفو » :نهادحإ تلاق ذإ « ردب موي ینابآ
 , :بلهملا لاق :ىرابلا حتف ىفو .ًاضيأ هجام نبا هاورو .نيلوقت تنك ىذلاب ىلوقو
 سرعلا ىلإ مامإلا لابقإ هيفو « حابملا ءانغلاو فدلاب حاكنلا نالعإ ثيدحلا اذه ىف .

 . ( ٩ : 1١۷ حتف ) حابملا دح نع جرخي مل ام وهل هيف ناک نإو

 اهنإ » اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع حاكنلا ىن ىراخبلا هاور ام : اهنمو
SS HSةشئاع اي :  

 كلت فلاب برخ هیر همي ل .كيرش ةيور قو : حتفلا

 ظ ظ ' : لوقت :لاق ؟ إذ ام : لوقت

 | مكانيحو انايحفا مكانيينأ مكانيتأ .
 نم.اهعم متلسرأ :لاق» : . هظفلو هجام نبا هجرحخأو . ( امه : ٩ 'ئرابلا حتف )

 ميف موق راصنألا نإ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءال : تلاق ؟ىنغي

 | ا
 مكايحو.ًاناايحف ا مكاننيتأ مكانيتأ
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 ىبأو بعك نب ةظرف نع دعس نب رماع قيرط نم ىئاسنلا هجرخأ ام اهنمو
 عو ثيدحلا . سرعلا دنع وهللا ىن هل ضخر هنإ : لاق : نييراصنألا دوعسملا
 >. ٩ : 1e) یرابلا حتف ) مک اجل ا

 . لاق هنع هللا ىضر ةديرب نع هححصو ىذمرتلاو دمحأ هاور ام اهنمو
 ةيراجن تءاج فرصنا الف هيزاغم ضعب ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ »
 نرضأ نأ ًاحاص هللا كدر نإ ترذن تنك ىنإ « هللا لوسر اي : تلاقف ءادوس
 برضت تلعجف <« الف الإو ىفرضاف ترذن تنك نإ : اهل لاق ؛ ىنغتأو « فدلاب

 ' ع هللا ىضر ناثع لخد مث « برضت ىهو هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ لخئدف
 هنع هللا نضر رمت لخد مث «برضت یهو هنع هللا ىضر ىلع لخد مث « ب رضت یهو
 . .:لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « هيلع تدعق مث اهتسإ تحت فدلا تقلأف
 ركب وبأ لخدف « برضت ىهو ًاسلاج تنك ىنإ ءرمع اي كنم فاخيل ناطيشلا نإ
 تلخد الف «برضت یهو ناثع لخد مث «برضت یهو ىلع لخد مث ؛ برضت یهو
 :لاق مث ليثلا ىف هركذ . هحمصو ىذمرتلاو دمحأ هاور . « فدلا تقلأ رمعاي تنأ
 نم مودقلا دنع ثيدحلا هيلع لد ام زاوج ىلع بابلا ثيدحب فنصملا لدتسا دقو
 ‹ عملا ىلع ةلادلا ةلدآلا مومع نم كلذ لثم نوصخب .ميرحتلاب نولئاقلاو « ةبيغلا
 هنأ ىلع ةلدألا تلد دقو « فلس امل زاوحلا قلطم .ىلع هب نولدتسيف نوزوجلا امأو
 هئلعف ام نأ ىلع لدي برضلاب ةأرملا هذهل هنم نذإلاف < هللا ةيصعم ىف رذن ال
 . ( ٠05 : ۸ لين ) نطوملا كلذ لثم ىف ةيصعمب تسيل

 وأ بوهبوأا ىلع هب لدتا تيس رصملا لهأ ضعي اجت دقو : تلق
 ٠ سنج نم روذنملا ناك اذإ الإ دقعني ال رذنلا نأ ةيفنحلا دنع ورقت اب ةينسلا
 . ةيصعم روذنملا لقنلا نوكي ال نأ وهو ىناكوشلا رک ذ ام الإ هيف ط رش الف ءاذألا زاوج امأو « بجاو هسنج نم ناك اذإ الإ نوكي ال رذنلا ىف ءادألا بوجو نأ وه ةيفتحلا دنع ررقملا نأ نيكسملا ردي ملو «ثابجاولا

) 
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 : ةحاور نب هللا دبعل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىئاسنلا هجرخأ ام : اهنمو

 . ( :١١5 م راطوألا لين ) زجر, عفدناف موقلاب كرح

 نسح كلام نب ءاربلا ناك » : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع یور ام : اهنمو
 قف هركذ ورام لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل زجري ناكو ؛« توملا

 ( . معن ىلأ نع نکلا

 للص ىنلا ىلإ تءاج ةأرما نأ ريبكلا ىف ىناربطلاو دمحأ هاور اه : اهنمو
 ةنيق هذه : لاق « ال : تلاق ؟ هذه نيف رعت « :ةشئاع اي : لاقف ماسو هيلع هللا

 خفن : لاقف « اهتمنغف ًاقبط اهاطعأف ‹ معن :تلاق ؟ كينغت نأ نيبسحت «نالف ىنب
 ْ .(6١/م- نم دلاربلا عيج قوركدو؛ اهيركتم لاناكيشلا

 هللا ىضر ةشئاع نع حاكنلا باوبأ ىف هجام نباو ىذمرتلا هاور ام : اهنمو

 هيلع اويرضاو حاكنلا اونلعأ » : لاق مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع اهنع ىلاعت

 . هلا ظفللاو «بيرغ نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا لاقو « فوفدلاب

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق بطاح نب دمحم نع هجام نبا هاور ام : اهنمو

 ثوصلا عفرو توصلاو فدلا مارحلاو لالخلا نيب لصف » : لسو هيلع هللا

 1 ش 1 . « حاكنلا ىف

 نأ و كلام نب سنأ نع فدلاو ءانغلا باب ىف هجام نبا هاور ام : اهنمو
 و نهفدب نيرضي راو وه اذإف < ةنيدملا ضعبي رم لسو هيلع هللا لص ىنا

 ْ : نلقيو نينغتي

 را دق ااا ا ف وو“
 . (۱۳۸- ص هجام نبا ) نكبحأأل ىنإ ملعي هللا : سو هيلع هللا لص ىنلا لاقف

 بابلا ى ًاعوفرم ىور ام هذهف
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 . راثآلا امأو
 ازإ هنع هللا ىضر باطحللا نب رمع ناك» : لاق دهاجم نع ىور ام :اهنفو

 , جام نبا زمرب 'رثكلا ىف هركذ « ءاسنلا رک ذب ضرعت ال : لاق ىداحلا عمسي

 يفتي هنع هللا ىضر باطحللا نب رمع عمس : لاق ملسأ نع ىور ام : اكو

 , هجام نبا زمرب 'رثكلا ىف هركذ « بكارلا داز ءانغلا » : لاق ضرألا نم ةالفب

 نب رع عم ًاجاجح انجرخ ٠ : لاق ريبج نب تاوخ نع.ىور.ام : اهنمو
 نمحرلا دبعو حارخلا نب ةديبع وبأ ميف بكر ىف انرسف هنع هللا ىضر باطلا
 نم اننغ : لاقف ١ مهانغف تاوخ اي اننغ : موقلا لاقف ءاهنع هللا ىضر فرع نبا

 نم ىنعي  هداوف تاينه نم ىنغتي هللا دبع ابأ اوعد : رمع لاقف « رارض رعش
 تاوخ اي كناسل عفرا : رمع لاقف رحسلا ناك اذإ ىح مههنغأ تلز اف ۔هرعش |

 . رکو هجام نبا زمرب رثكلا ىف هركذ « انرحسأ دقف

 م ریس وه نيب هنأ + سابع نب هللا دبع نب ثراح نع ىوو ام : + اهنمو
 منرتَف راصنألاو نورجاهملا هعمو هتفالخ ىف ةكم قيرط ىف هنع هللا ىضر رمت
 : هريغ قارع هعم سيل قارعلا لهأ نم لجر هل لاقف « تييب هنع هللا ىضر رمع
 تما ع هاما برمو « رم ىحتساف «نينمأوملا ريمأ اي اهلقيلف ك ريغ
 . ( هجام نبا زمربو ىعفاشلا نع نکلا ی ) « بكرلا

 رمال مق نأ نسحلا نع قوصلا ىفارقلا نسحلا وبأ هاكح ام : اهنمو
 ولص نم غرف اذإ امامإ انل نإ ع« نينماوملا ريمأ اي : اولاقف هنع هللا ىضر باطملا
 يلع قا لم ىلا بامسأ نم ةعاجج عم رمع ماقف « هيلإ انب اوموق : لاقف ىنغت
 لت ناس ربا كاع لب كلی د : رم هل لاق ءلجرلا ات تح لسد

 نينمارملا ريمأ اي ال : لاق ؟ كلتدابع ىف نحمتتأ : لاق ؟ نينموملا ريمأ اي وه/امو
 ' كەم هلق اتسحس آمالك ناک نإف اهلق : رمع لاق « ىسفن اهب ظعأ ةظع اهنكل



 ىيطاشلا ,هركذو ٠ ىناعملا حور ىف هركذ . ىنا - «لهنغ كتيب: اضيف ناك نإ

 ا ئللذ اهدشني ناك. نقلا ب ,اعيشألا ركذو ) AYY a ماضتع:الا ىف

 1 ب 8 هلو مد : هذه .ىهو

 ١ 7 بت ین نرجملا یدم ىف ب: لنقل لك "نا لوألا ة فما

 ١ ف حرب دقفأ "ضا ا AY الإ رهدلا هارأ ال

 ٠ . .ابنصلا اذه ام-ءؤسلا نيئزق“ اي ٠ -ى ؛ اذك رمعلا ىف اللعل٠٠

 3 فر هتم ىضفنأ نأ لبق“ ىفف :ىدنع ناب نابشو

 ظ لل ع بيشلا قيض ٠ انفلا الإ هدعنب ١ را
 بدأ ىف لوألا لیمج ف ًادبأ اهارأ ال ىسفن حسو ظ

 : 0 یاحخو لولا یقار ف ناک الو :تيتك الا لفات
 بي ا ئاغ E رع نق ا

 6 ناخب لولا قار . یوم ناك الو تنك ال يفت ردا

  eىنغ نم نغيلف اذه ىلع : ؛ هنع هللا :ىضر..زمع لاق .. |

 تا ترار باب يأ ؛ لاق فوغ نب هللا دْبَع نع یور ام هلثفو
 8 | : ینغب هتعمسف

 رمعم نب ليمج اهنم ًارطؤ.:ىضق .. ام دعب ةنيدملاب ىئاوث فيكف

 ام تبعمسأ .:, ىل لاق هيلع ,تنذأتسا الف ءهب اصاخ ناک و ىحمملا اليمج دارأ
 اذك . مهتويب ىف سائلا لوقي ام انلق انولخ اذإ انإ : لاق ! معن : . تلق, ؟ تلق
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 اانا هج ان يت انج ل ا OT اھو
 باتك .ق + ىاورهنلا ىناعملا : تارا 4 «:نيتيبلاو ..تيبلاب مرت هی ىف الحاد ناک
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 يزل ىف اذك . ىواحلا ملسأ ةمجرت ىف ةفرعملا ىف هدنم نباو « سينألاو سيلجلا

 : لاقت لجر هنع هلأس هنأ ٩ :هيف دازو ٠ ًاضيأ بذهملا حرش ىف هركذو : تلق
 ىاص مينمو - ءاهقفلا ةماع لدتسا هبو . « سائلا لعفي امك لعفن انولخ اذإ انإ
 ميد ةولحللا ىف ناك اذإ هسفنل ءانغلا زاوج ىلع -ىسخرسلا ةمنألا سمشو ةيادهلا
 ٠ . يبدقلا حتف تاداهش ىف هركذ ءهسفن نع ةشحولل

 يأ ىلع لخد هنأ » هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع ىور ام + او
 عتفلا ىف ماما نبا هركذ « ىنغتي ناكو ةباحصلا داهز نم ناك و كلام نب ءاربلا
 هرك نم خياشملا نمو ىسخرسلا ةمثألا سمش ذخأ هبو : لاق مث (961:5)
 . مالسإلا خيش ذخأ هبو «كلذ عيمج

 ‹ تاياورلا نم عامسلاو ءانغلا ف درو ام عمج فيعضلا دبعلل رسيت ام اذهف
 امو « ناسح اهنمو ء حاس اهنم « ًاثيدح نيعبرأ ىلإ اهنم عوفرملا ددع غلب دقو
 ءانغلا ميرحت ىلع لدي ام اهنم مث . هتوبثو هعضو ىف فلتخا ام اه ہو ؛ فاعض
 مرحبو هضعب لحي ىح ميسفتلاو ليصفتلا ىلإ دشرب ام اهنمو « ًاقلطم ريمازملاو
 فاستعالاو راصتنالا نع ايلاخ «فاصنإلا رظنب اهيف رظني نأ ىتلا ماعلا ىلعف . هضعب
 نا لص  ىنطصملا ةنسب حيحصلا عابت الاو ء العو لج قمل ءاضر هيف ايرحتم
 دلسو هيلع

 تاياورلا نب . قيبطتلا

 تاياورلا نيب قيفوتلا ىف مالكلا
 ىف رظنلا نعمأ نم نإ : ىوقلا هالوم ىلإ ىجتلملا فيعضلا دبعلا لوقيف

 تاباورلا ضعب ىف ملكت نإو « ةلمحلا ىف ىنعملا ةتباث اهدجو ةروكدملا تاياورلا
 داكنإ ىلإ ليبس ال نكلو ؛ فعضلا بتارم ىصقأ ىف اهنوك لب اهفعض لسو ًادانسإ

 لك نم ضعبلا نيسحتو ضعبلا حيحصت نم دب ال لب. عيمحلبا فيعضت الو عمنا 3
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 ع هعامسو و ریازاو اغلا رع Ew e ا
 عضاوملا ضعب ىف هضعب ةحابإ سو هيلع هللا ىلص هنع تبث كلبك و

 دارملا ةقيقح نع رقنيو «بابلا ىن باوصلا ىرحتي نأ هيلع بجوف
 هللا تاولص هيلع ماكرو بحاص مالك نع «داضتلاو ضراعتلا رهاظ عفن ريل

 1 داعيملا موي ىلإ و

 تاومسلا قل للاعتو هام ر هللا نأ كايإو هللا ىنحلصأ - الوأ ملعاف

 -اه ريغصو اه ريبك  هتاقولخم عيمج رخو «هب ناسنإلا قافترال اههنيب امو ضرألاو
 هاهبنو هنع هرذحف ًاحيبق ناك ام الإ ًاعيمج اهعفانع عاتمتس الا هل لحأو .«هلجأل
 ءايشألا ىف لصألا نأ روهمحلا دنع ةتباثلا لوصألا ىف ررقملا وه امه «هباكترا نع
 ىعرشلا ىهنلاف . - هابشألا نم ةثلاثلا ةدعاقلا ىف امك ميرحتو ىن دري مل ام ةحابإلا
 ءارغلا ةعيرشلا نإف « العو لجو زع هللا دنع ًاحيبق هلعف ناك ام ىلع الإ دري ل

 اهتعدتبا ىتلا ةينابهرلا نيب ًاطسو ًانيد ىطسولا ةمألل تعزش دق ءاضيبلا ةحمسلا
 قافترالا مهل تلحأف ؛ ىرخأ ةفئاط اهتبكترا ىتلا نوهغاو ةعالخلا نيبو ٠ ةفئاط
 تارورضلا نع ءاحلإلاو ولغلا ىلإ ضفي مل ام ًاضيأ تايلسملاو تاحرفملاب لب تاحابملاب

 رع ازرع عدو ىلإ ىضفي ناك اف « ةيويندلا وأ ةينيدلا

 j4Y) : ۲ ) ةغلابلا هللا ةجح ىف ئولهدلا هللا ىلو هاشلا مالسإلا ةجح لاق

 . رظن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ معا : هصنام ىناوألاو ةنيزلاو سابللا لصف نم

 هركو اهلوصأو اهسوءر مرحف ايندلا تاذلب نانيمطالا ىف مهتاقمعتو مجعلا تاداع ىلإ
 نم راثكإلل مزلتسم ةرخآلا رادلا نايسن ىلإ ضفم هنأ لع هنأل < « كلذ نود ام

 برطم نولب غوبصملا بوثلا اهنمو « رخافلا سابللا سوءرلا كلت نف ٠ ايندلا بلط

 ةعانص اهنمو « روعشلاب نينرتلا اهنمو « ةفرتملا ىلملا اهنمو « رفعزملاو رفصعلاك
 هايلداو هترخآ مه نع سفتلا ىلسي ام ىهو - تايلسملاب لاغتش الا اهنمو < ريواصتلا
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 ناعون ىهالملاف : لاق س - ماهحلاب بعللأو جن :رطشلا ۴ فزاعملاك تاقوألا , عيضيو
 بولا ف ءانغلاو فدلا وهو بسد ٠ « ريمازملاك ةبرطملا تالآلا ىهو مرح

 ١ رورس ثداح نم اهوحنو .

 , ذالللاو تاحابملاب قافترالا مرحب 4 فيرشلا عرش هل نأ : لصاحلاو
 رقت ام ىلع - حببقلا نإف «ةداع حيبقلا ىلإ ًايضفم وأ هفت ى ًاحيبق هنم ناك امالإ
 ,ةايملاو ركل كرشلاك هنيعل حيبق :نيمسق ىلع مسقني - لوصألا ىف
 ىلا تيؤفت 'نم هيف امل حيبق هلإف ¢ ةعمجلا ناذأ دنع عيبلاك هَريغل حيبق و

 نوكي نأ کم ال هنيعل. ىنعأ حيبقلا نه لوألا 0 هسفن ىف ال ةعمجلا ىلإ
 ىنعأ ىناشثلا كلذك الو « نايحألا نم نيح ىف الو ( عشارشلا نم عرش ف الالح
 یاذکو « رخآ ىف امارحو عرش ىف الالح نوكي نأ زوج هنإف « هيغل حيببقلا

 نوكي وأ ؛ رخآ ى ًامارحو تقو ىف الالح نوكي نأ نكي ةدحاولا ةعب ةعيرشلا
 دجو بابلا اذه ىف رظنلا نعمأ اذإ ريصبلا دقانلاو . رحال مارح لجرلا الالح
 هفعب مرحتب فيرشلا عرشلا درو مث نمو ؛ ليبقلا' اذه نع اضيأ ريمازملاو ءانغلا

 د ىف هحابإو تقو ىف هميرحتيو ؛رخآ ضعب ليلحتو

 مفدنيو' ۽ ةررك دملا تاياوزل نين: ضراعتلا ةروص ةدقع لحنت انهه نمو
 فزاعملا مرح لسو هيلع هللا لص ىنلا نأب كلذو ؛ اهنم ضقانتلاو داضتلا رهاظ

 ؛ ةرخآلا ,رادلاو هللا ركذ نع ةسيهلملا ةبرطملا تالآلا رئاسو 2 ريما زملاو
 رادلا نآيسنو وهللاب لانش الا نم اهيف الل غلبلا اذه غلب اذإ درجا ءانغلا كلذكو
 اهم حابأو . اهبابرأ نم دهاشملا وه اك < : ًاضيأ ة ةيشاعملا تايرورضلا لب ةرخآلا

 ةعضاوم ىف رور ورسلا راهظإ وأ حاکنلا ىف نالعألاو مالعإلا ةدئاف نم اهيف ناك ام
 اذهو . قاشملا لمحو رفسلا عطق ىلع ةناعإلا وأ ءدايعألاو ةملولا نم ةعورشلا
 نم ذا هنإف ٠ . اهعورفو ةعيرشلا لوصأ هيلع ترج ىلا موقألا ليبسلا وه
 . همي ام نع هاهو ناسنإلاب رضأ ام كريو هلسحأ یش لك
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 هدحت ال هلاثمآو ءانغلا نم ًائيش تحابأ ىلا تاياورلا ف ترطن اذإ كنإف
 'لاقئألا لمح دنع وأ < ٤ رفسلا ىف وأ بئاغ مودق وأ دْيَع وأ ةسماولاو حاكتلا ىفالإ
 فلسا رانبخأ نم دحأ لمع ىف الو 2 ثيدحلا ةريخذ ف دج نزلو . اهلانمأو
 دحأ بَرَضي نأ الو « هيلع نوفلتخيو هل نوسلجيو نغم مهل ىعدي نأ نی اصلا
 فرعي السم نظأ الو .بزطلا تال 1 نم املاتمأو طبربلاو . هوعلاو راتوألا مهن
 روصتلا اذه زرجم نأ: ةفرعملا ضعب ئلسلا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا لاوحأ
 نع اذه ليصفت قايس اک . ًاديعب ًادعب الملاثمأ نع مهلاوحأ تدعابت مهنأش ىف
 00 ظ . عاعرلا فك ىف ىعرذألا نعو < ماا ف ىطاشلا مامإلا

 هتحت لئاط ال اول ضحمت ام ر انآ تاياورلا نيب. قيفوتلاف ر
 ثداح دنع ًانايحأ ءانغلا حابأو «مويلا داتعملا ءانغلاك ناسنإلا مهب ام ًايهلم ناكوأ
 ق هلق نع ةفخولا مد وأ «.ليقث لمح وأ رغم عطق وأ « عورشم رورس
 لمعتسي دق لب بارطإلاو وهلل ضحمتي ملام تالآلا نم حا حابأ. .كلذكو: . تاولحلا
 كنإف ؛ فد زاعملا رئاس كلذك الو , فدلاك نالعإلا ىف لمعتسي دقو. وهللا ىف
 BE O لك یف دج داکناال

 ظ ةمرخلا تاياورلا مكح اقا يونيو

 ةمصوصخع نار شب ةصوصتع عضاومب هصقخت ةحابألا تيفاحأ نأ : لصاحلاو
 ةخابإلا ربا ىف سيل : ةلجألا ضعب لاقو « ةمرحلا ثيداحأ نم ةانئتسملاك یھف
 سارعألاو دايعألا ىف اک ىعرش رورس يف .هئحابإ هيف ام ىراصق لب لطم
 اهو : ركب ىتأل ةشئ ةشئاع ثيذح ىف مالسلا هيلع هلوق هديؤيو. : تلق . ىمتا
 ضراعت الو داضت الف « اقلطم ال ديعلا ةلعب هحابأ دقف 017

 مرحت ثيادنللاو نآرقلا صوصن چ انگ ام رب رقت ینا لوقت نأ كلوا
 تايلسلاو تابهللا رظح ىت ءارغلا ةميرشلا لوصأ ىضتقم وهو « ريمارلاو هاا

 فيرشلا عشا لوصأ نإف ء رايتخالاو دصقلاب .ابياستكاو اهبلجو تابرطلا
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 رفا نم وأ ءاهلاثمأو رويطلا تاهغنب برطلا نم لصح ام هيلع ساقي الو . هابأت

 نيب ناتش نكلو « بير الب حابم هنإف « رابنألاو نيتاسبلا ةيورب طاسبنإلاو

 لوق یرآ الوأ « ًادصق بستكملا بولجلا نيبو باستكا نود نم ًاعبط لصاحلا

 ير ذاذتلإلا نأ عم ؟ كيلع ةيناثلاو كل ىلوألا ةرظنلا نأ رظنلا ىف مالسلا هيلع

 نكلو « ةيناثلا ةرظنلا ىلإ ناسنإلا وعدي ىذلا وهو « ًاضيأ ىلوألا ةرظنلاب لصحي
 تاك ةبنالاو « تاحابملا نم تناك رايتخاو دصق ريغ نم تناك امل ىلوألا

 . تاروظحملا نم تدعف رايتخ الاب ةبوسكم

 اندجو انكلو « باستكا نع عملا ىضتقم ىعرشلا سايقلا نأ : لصاحلاو
 ةحايإلاو لخا رصتقاف « سايقلا فالخ ىلع كلذ ناك و اهنم ءايشأ ةحابإ عضاوم ىف
 ءاهتفلا نيب ملسملا ررقملا لصألا وه امك « اه ريغ ىلإ اهادعتي ال ثيحب اهدراوم ىلع
 صنلا هيف درو ام نيع ىف هب لمعن سايقلا فالح ىلع ثيدحلا ىف حص ام نأ
 نم ءوضولا ضقنك < ماكحألا ی. دهاوشو رئاظن هلو . هريغ ىلإ هزواجتن ال

 ىف ًارصحنم ناكف سايقلا فالخ ىلع ثيدحلا ىف درو هنإف « .ةولصلا ىف ةهقهقلا
 , القاع الاب ىلصملا ناك و دوو عوك, تاذ ةولص ىف ناك اذإ ام وهو « هدروم

 ةرلص دسفت ةولصلا ىف لجرلا ةأرملا ةاذاحم نأ ثيدحلا ىف درو كلذك و
 هف درو عضوم ىف ًاروصقم ناك سايقلاب كردي ال امكح ناك ال هنكلو « لجزلا
 ف رايبألا ماكحأ كلذكو . ءادأو ةميرحت ةكرتشم ةولص ىف انوكي نأ نم رثألا
 اكرث اك سايقلاب كردي ال مكح هنإف « ءالدلا نم نيعم ددع جارخإب اهريهطت
 ان هلك جارخإب لب هضعب جارسخإب رهطي ال سجنلا ءانملا نأ سايقلا نإف
 نم اهب عرشلا درو اهنكلو . اهئاردج- لسغي مل امو ؛ سجنلا نيطلا هنم جرحي ٠
 قاوألاو ضايحلا نم اهاوس ام رابالا ىلع ساقي الف « سايقلاب كردي ال ام ليبق
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 تدرو ىلا عضاوملا ىف ةرصتقم تناك < سايقلا ىضتقم فالخ ىلع تناك

 لقنيحو . تالاحلاو تالآلا نم اهريغو عضاوملا نم اهريغ اهيلع ساقي ال اب
 نيدشارلا ءافلحللا ىناث لمع قيبطتلا اذه ىلع دهشيو ءراثالاو تاياورلا ىناعم تقفاون
 نإف « رظني ثعب فدلا توص عمس اذإ هنأ ىور ال هنع هللا ىضر قورافلا رع
 تاداهش ىن اذك . ةردلاب دمع هريغ ىف ناك نإو < تكس ةملولا ىف ناك

 . ( ۳١ : 5 ) ماها نبا ققحملل ريدقلا حتف

 قلطي ةغللا لصأ ىف ءانغلا نإ : تاياورلا نيب قيفوتلا ريرقت ىف لوقت نأ كلو

 ىنعم ىلع ةحابإلا ثيداحأو « ىنعم ىلع ةلومحم ةمرحلا ثيداحلأف ؛ نيينعم ىلع
 هب برط ام توصلا نم ةغللا لصأ ىف رسكلاو دملاب ءانغلا نأ : هحيضوتو . رخآ
 : نيمسق ىلع وه مث . ةغللا سوماق ىف اذك

 دعاوقلا ةياعر نود نم « هنيحلتو هنيسحتو توصلا قيقرت درج : اهدحأ
 . اهيلع اولبج ىتلا مهتحبأ دنسب قيلأو « بارعألا ةداع وه امك ةثدحلا ةيقيسوملا

 « مويلا نيينغملا نديد نم وه ىذلا داتعملا فورعملا ءانغلا اذه : ىناثلاو

 قلطي عرشلاو فرعلا ىن ءانغلا ظفل نأ كلش الو « ةيقيسوملا دعاوقلا ةياعرب

 .نيذه ىلع

 هللا همحر ىعفاشلا لاق دقف لوألا امأو « فورعم هيلع هقالطإف ىناثلا امأ

 لك و « اهقيقرتو ةءارقلا نيسحن :هانعم :« انم سيلف نآرقلاب نغي ل نم » ثيدح ف

 ديفحلا ةعومجم ىف اذك «ءانغ برعلا دنع وهف هتوصب ىلاوو هتوص عفر نم

 ىدنعو » اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىراخبلا حيمص ىف ام هديؤيو . (١و9ه-ص)

 , اضيك رظناف ‹ هليصفتب ثيدحلا اذه رم دقو «نيتينغمب اتسيلو ناينغت ناتيراج

 ىلع ءانغلا لمحب الإ كلذ امو <« ةدحاو ةعقاو ىن اهنع تفنو امل ءانغلا تبن

 نم رم ام عجارو . ىناثلا اهنع تفنو « لوألا امل تتيثأف « نيروكذملا نييثعلا
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 ور اع لیان یضر:ةشااج نإ: هلوق نم ثميدحلا, اذه تحت یرانبلا: حتف

 , ثوصلا عقر ىلع قلطي ءانغلا تأل « ظفللاب اه هتي ام عنعلا قرط :نم |,هنع_هنليف

 , نشم هنلعاف ىمسي الو ءادجلا ىلعو < بضنلا برغلا هنيمست ,قذلا مث زثلا:ناعو

 زیر نم هيف اه قيوشتو جیت زییکتو طيطمتب دي نم كاذب ىبسي انا
 ٠ رعي نمي انسيل ,ىأ « نوتینجمب تسيل : :اهوق : نيطرقلا لاق. . حرضت وأ نشحجاوفلاب

 ماعلا: ءانغلا ىلع زوجت اهنم اذهو « كللذب, تافورعملا تاينغملا فرعت ام ءانغلاب

 لثعو . ىهتا - نياك تبرز نكانلا كرع ىلا رهو هدو نرخ

 . نک 0

 رهو بارعألا ءانغ د یر ی دقو :ةيرزحلا ةياهنلا یو
 :.لوصألا. عماجو .ىراخبلا حرش ةبمدقم ىف ام هنم بيرقو . ءادحلاك 0
 لمحو « نيمسقلا نيذه ىلع ءانغلا قالطإب ىعفاشلا ىكملا رجح نبا حرص دقو"
 ثيداحأو : لوألا مشقلا' ىلع نيعباتلاو ةئباحعصلا نع ىور امو زاوحلا' كيداخأ
 مانإلا حسقتلا اذهب حرص كلذكو . وسم هلقن قأيسو . ىناثلا مسقلا ىلع ىلع ةمرحلا
 نيب قيبطتلاو .قيفوتلا . اذه. نيعبو ماضتعالا» باتك ٠ يف ىبطاشلا::قاسإ ۴
 ةهاركلاو ا رجتتلا: بايا ورتو « لوألا: مسقلا ىلع زاوحلا تاياور لمف «تاياورلا
 لإق امن ليصفتلاو ميسقتلا اذه دياويو . ًابعوتسم ًاضيأ ىنأيسو « ىناثلا مسقلا ىلع
 ظفل نإف : ,هصنو ءًاضيأ رحبلا ىف هركذو « ريدقلا حتف ف ماحلا.نبا ققحلا خيشلا
 ا: لسو , هيلع هللا ىلص لاق ٠ هريغ ىلع قلطي فورعللا ىلع قلطي انك ءانغلا
 Ki 1 ةداهشلا باتك راش و ) « انم سيلف نآرقلاب نختي م

 هام رةأرماپ ثيبشت اك مإلكلا نم: ما نجلا .نميضتي نمييضتي اما عام وأ د .دزرامأل نم دوأ ١ رم وأ تايبنجلألا و ءاسلا نع م وب ىؤهلا لهآ 2 ةداع:ىصاغملا و تانركنملا نم هلا مش امه كتل معقب اغا ثيل نم: ءانعلا نلغ مالك ول ان مث :
 كلذيلاطلو جر, هيب ءازيئسالاو هيل اعا تقال ا نانا ةنيمغك وأ .ةيح ةفورعم
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 مارو هنإف ؛ هيف نحن ا ل لزعمب كلذ نإف ؛ ءانغ البو ءانغو |ظنو ران مارح اي

 نازرلع ميف-حظتني, الو. 4 ,نالسم هيف فلتخي ال :نيملسملا عاجإبو صوصنلا قابطاب

 ىف هتحابإل سيلو ؛ ار تاياورلا نم اندرس ام ىف هتحابإل سلو

 به : ن اا ت اعلا .اويتعالو ياي ٠ ليلد لقعلاو للا

 را را 3 انقل ' 5 أ ةيف م و ءا ألا بهاذم E يناثلا نلصفلا

 Û ا ام ا ام 'تیلاف ھل ۾ هپ اپ هرم . 401 -...اءاهقفلا بهاذم نایب

 عا 8 نمر عاوتفا > عا 5 لس ءاهقفلا دنع ىهالملاو ءانغلا“ نأ لغات

 , |! قس. كلاث“ عوتءانههو+ ٠١ ةحئابإو. امي رحت هيف اوفلتحنا عونو « هميرحت

 مسا هيلع. قلطي ! معن .:وهللا الو ءانغلا نم ةقيقحا ىف سيلو ًازاجمو ًاعسؤت وهللاو

 ..هبتجابإ ىلع اوعمجأ .عونلا اتهف ؛وهللاو مانغا ة ةروص .ق.هناؤكل  ؤهللازو ءانغلا

 فزإعملا وز ىج الملا! تالا : لوألا : ماسقأ وهف ًاعاجإ مارحلا لوألا عونلا امأ

 حيحص رج اه سيلو | « هلجأل. ,,تيلبو , وهلل تضحممت ىلا ءانغالب ةيرطملا

 فدلا هنم جرخف  رويتطلاو يامزلاك ضي راج الب بررطت ىهو « وهللا ىوس

 ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا دهع نم ًافلخو ًافلس نيملسملا فئاوط تعمجأ دقف « هلاثمأو

 - لبذح نب دمحأو يعفاشلاو كلامو. ةفينج ىلأ ب  ةعبرألا ةمئألا نم مهب لعب نم

 .سدق. ةيفاصلا ةيف وصلا كلذك و « ًاضيأ ةيرهاظلاو لب نيدهتمل رئاسو ميراأو

 ضرف ول نل « ناک ضرغ يبو « ناك ةبين ةبأب مارح اهاعتسا نأ, مهرارسأ هللا

 م ل قاسفلاب هبشنلا نع ولخت ال ةحيمص ةينب اهلاعتسا

Eنيدلأو معلا نم ةكسم هل ىذلا  ' 
  eهم 1 5 دنيا 58 5

 : ةيصعم ىلإ. ىضفأ يذلا: .وه < . اعاجإ م رحلا: ءانيغلإ" نم م ىنإلا مضقلا اکو

 قا يذلا ءاتغلا ,يهو ثلاثلا كلذك و .. تابجاولاا ضئإرفلا نج ل

 نإك ! 5 اہک وار ؛ درمأ نم وأ ةيبنجألا ع نم عامسلاك 3 ةيعرشلا تاركنملا نم
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 ةرهشلا كرحي ثيحب ةيح ةفورعم ةيبنجأ ةأرما فصوك مارحلا ىلع المتش

 . هب ءازهتسالا وأ هيلع ءارتفالا وأ ناسنإ ةبيغك وأ « اهيلإ

 ىهو « ءانغلا نود نم اهسفنب برطت ىلا فزاعملا ت الآ نأ + ااو
 . الوأ ءانغ هعم ناك ءاوس ًاعاجإ مارح املا عتساف طقف بارطإلل ةعوضوم
 مرع ىلإ هئاضفإ دنع وه هنم هيلع عمجملا مارحلاف ريمازملا نع درجا ءانغلا امأو
 ىن هنم ناريخألا نامسقلاو . تامرحملا نم مرح ىلع هلاتشا وأ تابجاولا كرتك
 حابم لك اذكو « ًابلاغ ةيصعم ىلإ ىضفي رمأ لك لب ءانغلاب صتخم ريغ ةقيقحلا
 . اهريغ المع وأ ارثن وأ اظن ناك ءاوس ًامارح ناك ةيصعم هيلإ مضنا

 ةفئاط ركذ ىضم دقف نيعباتلاو ةباحصلا راثآ نم امأ انلف ام ىلع دهاشلاو
 : ءاهقفلا ةمثأ لاوقأ نم امأو « كلذب انبسحو < ًافنآ تاياورلا نم اندرس اهف اهنم

 ةيفنحلا بهاذم حيقنت '

 ةفينح ىنأ نع صاصحلا ركب وبأ مامإلا لاق ةيفنحلا انتاداس بهذم نف
 ءانغلا روزلا نإ : «روزلا نودهشي الو » : ناقرفلا ىف ىلاعت هلوق ىف هللا همحر

 ىأ الو : ىسخرسلا مامإلل طوسبملا تاداهش قو . ( 478 - ص صاصج) .
 .(160:559 مهعمجيو هيلع نداحي ىذلا ءانغلا بحاص ةداهش - لبقت ال
 هتوصب قىسفلل هيلع صانلا عمتجي ناك نإف « ىنغملا امأو : عئادبلا ةداهش ىو
 كلذ لعفي ناك نإو «ةقسفلا سأر هنأل « برشي ال وه ناك نإو هل ةلادع الف
 عامسلا نأل ءهب سأبال امم كلذ نأل « هتلادع طقسن ال ةشحولا عفدل هسفن عم
 هنإف « ىهالملا نم ائيش برضي ىذلا امأو . هب قسفلا لحي ال نكل بلقلا ققري «
 نم هجوب لحي ال هنأل « هتلادع تطقس هوحنو دوعلاك ًاعنشتسم ناك ناو ؛هتلادع طقست الو «هب سأب ال هوحنو فدلاو بصقلاك ًاعنشتسم نكي مل نإ رظني
 .( عمئادب ) هوجولا
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 بصقلاك یماللا توص عاتسا : ىواتفلا فو : ةصالخلا ةيهارك فو
 ىهالملا عاتسا :  مالسلاو ةولصلا هيلع لاقو « ىهالملا نم هنأل ؛ مارح هريغو
 < ديدهلا هجو ىلع اذهو . «رفكلا نم اهب ذذلتلاو «قسف اهيلع سولحلاو «ةيصعم
 ايفو .( ٤ : ٠٤١ ةصالخ ) عمسي ال ىح دمتي نأ هيلع بجو نكلو
 ىلع ليلد «ءانغ وأ ًابعل  ةملولا ةوعد ىف ىنعي همن دجوف :هللا همحر دمحم لوق
 . ( "هال : ٤ ةصالخ ) مارح ىنغتلاو بصقلاب برضلا نأ

 الو :ةيادهلا لوق ىلع ماما نبا ققحملل ( "5:5) ريدقلا حتف تاداهش فو

 اوصنو . ةريبك باكترا ىلع سانلا عمجي هنأل سانلل ىنغي نم  ةداهش لبقيال ىأ

 ليلعت : تلق نإف لاق مث _ فالح الب مارح لاملا عمجل وأ وهلل ىنغتلا نأ ىلع
 سيلو « مارح ًاقلطم ىنغتلا نأ ىضتقي ةريبك ىلع سانلا عمجي هللا همحر فنصمللا
 ‹ هركي ال ةشحولا هنع عفديل هسفن لب هريغ عمسي ال ثيحب ىنغت اذإ هنإف « كلذك

 ‹ ناسللا حيصف ريصيو « ىااوقلا مظن هب ديفتسيل هلعف اذإ هركي الو : ليقو

 هيف ناك نإو « ةملولاو سرعلا ىن ناك اذإ « سانلا عاتسال هركي الو : ليقو

 . سرعلا ف صنلاب وهل عون

 خياشملا نيب ًافالخ ةشحولا عفدلو هسفن عامسإل ىنغتلا ىف نأ : باوحلاف

 سمش ذخأ هبو « وهللا ليبس ىلع ناك ام هركي امنإ « هركي ال : لاق نم مهنم

 ذخأ هبو ‹ كلذ عيمج هرك نم خياشملا نمو « هللا همحر ىسخرسلا ةمكألا

 همحر مالسإلا خيشك عملا ميمعتب الئاق فنصملا نوكي نأ زاجف . مالسإلا خيش

 لحي الئإم ظفللا ف ناك ام وه مرحلا ىنغتلا نأ ( ١ ) اذه نم انفرع انأ الإ « هللا

 eS, aE ع خللا

 اب ةعالا سمش لالدتسا نع هباوجو مالسإلا خيش ليلعت نم ىأ ( ) ١

 هنع هللا ىض ءاربلا ةعقاو نأب ىنغتي نايحألا ضعب ىن دجو هنأ ءاربلا نع ىدد

 ل الدتسالاو . ظعاوملاو مكحلا اهيف ةحابم ًاراعشأ دشني ناك هنأ ىلع لومحم

 . (فلؤم ) مالكلا انصعلل امئإو «هعجارف الصفم حتفلا ف روكذم هبارجد
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 ناريودلاو_ ءاهبلإ جيهملا رمخلا بفصوو <« ةيحلا ةنيعملا ةأرملاروأ ركذلا ةفصك

 نصو ةنمضتم ا كلذ نع ةد رجلا تايره زلا امأو «ينذل وأ ململ ءاجبملاو تاناعللاو

 لع كلذ ليق اذإ ! معن اذه ىلع هعنإ هجوالف ةيبرطملا هايملاو راهزألاو نوحايرإا

 1 ىنغتلا كلذل ال اهسفن ٠ تالآلل ‹ اكحو .ظعاوم ناك نإو .عنتما ىهالملا

 . هتلادع لطبت ال. شجف هيف رعشب ىنغت اذإ. حلاصلا لجرلا , ىغملا قو

 4 30 ةبرطملا تالآلا وهو : مر ناعون, ىهالملا : ةمادق نبا ىنغم

 ینو . حاكنلا ىف فدلا وهو : حابم ینا عونلاو .. ءوحنو روبنطلاو رامزملاكو
 E هربغ ه ةركيو رورش ' ثداح نم ناک ام ٠ هام

 ظ اوفا صعب فذحب اصخلم

 ا "7 ًارومأ هللا همحر ققحما مالك را هنإ : فيعضلا ديعلا لاق 0

 ةيفنالبا يدع ع :وهلا ال هسف نع ةشخسولا :عفدل هنسفنل 'ىغتلا نأ: :اهدخأ +8
 كما ف ناك انبي دل الحلا تت قرت يو .( اقافتا

 . اانا مهدتع ا رح ةب برملا تالآلا لع 'ىنغتلا“ نأ : قاثلاو

 ابرطم ناكو وهلا اعوضوم اهنم ناك اف ء .اليصفت تالآلا يف ذأ : :ثلاثلاو ,....
 وهللاو بارطآإلا يف لمعتسي ناک و. .ًاقلطم مارحت هلاعتساف ءانغلا:. نود نم
 ثداح نم هلاثمأو حاکنلا ی هلاعتسا زوجيف ىرخأ مالعإلاو نالعإلا قو ةرات
 دبقت نود نم غلا ةرابع لقا نم دافتسملا وه اك ريغ ىف هركيد ۽ دورس
 ن ىغا بحاص ناک نإو < ”ةيفتحلا دنع همالك لوبق ةنم رهاظلا نإف ؛ هيلع
 الر حلا ل ' لوف نيج هن ذنبا رثخلا مالك“ هاا ةلباتخلا

 . 55 1 مارح اتل غلا 1 ةد م تبث م حالا ۰

 ا

 ١ ًازارتحا, سالا نيب اعينش ناك لك, ؛ روبنطلاب:؛ ملا ۲سات ىقيوأ
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 ناب :نشحاافتت نأ الإ اهوبق مآل ناف < ”بيمفا برقك امش کب ا
 فعل نإ : ةليناحللا ىو : ` طرا ىف أذك « رئابكلا دح ىف لخديف هب ًاوصقرب

 ناك نإ هلوق ىلإ  هتلادع'لطبت ال ضئارفلا نع كلذ هلغشي ملو یهالملا نم 'ىغب
 كلذُكف ريبانطلاو ريما زملاك سانلا نوب عينش هنأ الإ امنع هلغشي ال ىهالملاب بعلل

 نوضفر, اوناك نأب شحف اذإ الإ ال «بيضقلا برضو ءادحلا وحن اعينش نكي مل نإو
 قزاربلا لقنو..: ,لاق م ًافنآ .هانركذ ام .دقلا. حئف نع ركذ" 2 . كللذ دنع.

 هيفي نإ انكون+ دارا ادلع اناكتنفإ ابلا ةمرج "ىلع عامجإلا 'تقانملا

EG١ . تهاذملاب نوحنراشلا حرصي مو  

 ق لاق. نأيدألا عيمج ىف ةيصعم وهلأ ىنغتلا نإ : ةياهنلاو ةيانإل قو ظ
 ركذو . . باتكلا لآ دغو ةندنغ ةيصيم وه اع ىضدأ اذإ : تاداي يزل

 توت دقق 3 تا قارا نم ناک اذإ اک رم تایغلاو نيلمل ةّيصولا ابنم

 4: 5 رحبلا ) ىهتنا - فالتحالا . عطقتاف هتمرح ىلع بهذملا ن 28
 "تل ام ىلع حفلا مالك نم صخلت ام نيع رحبلا مالك نم صخلت دقق : تلق

 : ليوط مالك دعب ةنب ربا ىواعفا نم ناسحتيب الاو ةهإركلا باتك فو

 مالكلا حقتي نأ بجي لب < ؛ عاملاو ءانغلا قلطم ىلع راكتإلا ىغبي ال هنأ لع

 قلخ نيعباتلاو "ةياحصلا نم عاملا زاوجب لاق دقو « هظفلو مارحلاو لالحلا نيب

 ءانغلا ىف علا لمآ لحنا “: ىدرؤاملا .ةاضقلا ىضقأ لاق“. "رت نو ایک

 مهعجر. ةفينحوبأ و :ىعفاشلاو ؛ كلام ههارك وأ « 0 ةرظحو موق ةحابأف
 ىف :عامسألا ئينشت ُبخاص لاق دقو“: ةمالكك هنا عملع لقت ام جضأب قا هللا

 ا ا OT OTT عاملا ماکحأ
 و

 . عملا ةيصولا دع هنأ اتنادايزلا ةياور نم حبلا ق ر تلق 1 ظ

 ريسفت ىف ضاضتلبا نع هان رک ذ ام قالذكاو“ بعاذلأ ضن تبث دقق“ © ىضاعملا نم

 -ثىورملا كلذكو ا: اقل ثق اهات قس انا ,ررزا نرده لو د هنآ
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 ينو ةمبولا رضحب الو : هلوق ىن همالك موهفم نم عنملاب لوقلا هباعصأ ضعب
 95 ىهتنا وهل ةقرفتلا ىلإ ةيكلاملاو ةيعفاشلا نم ةفئاط بهذو : ةي ريحا ىف لاق من یا

 يهذو  ىعفارلا هلقن انك ريثكلا نم اوعنمو ليلقلا اوزاجأف «ريثكلاو ليلقلا نيب

 , باجألا ءاسنلا نم هميرحتب اومزجف ءاسنلاو لاجرلا نيب ةقرفتلا ىلإ ةفئاط

 . ىهتنا - كلذ ىوس امف فالحللا اورجأو

 ىف صقرلاو عامسلا نع قشمد نم ( لئس ) :كلذ لبق ًاضيأ ةيريخلا ىفو
 ةيناخنرتاتلا ىف حرص : باجأ ؟ال مأ صيحخرتلا ىضتقي امب اهيلع ءاهقفلا لكت له عامسلا
 باوحللا ؟ عامسلا ف صقرلا زوجي له : هظفل اب باستحالا باصن نع القن
 ىذلا كاذف خياشملا نم هحابأ نمو « ةريبك هنأ ةريخذلا ىف ركذو « زوحيال

 خياشملا بصنمي قيلي ال هنأ نويعلا ىف ركذو . شعترملا تاكرح هتاكرح

 له :ليق ولو . نكقلا لاح نيابي هنأو « وهللا هباشي هنأل مهب ىدتقي نيذلاو .

 زوجيف ةظعوملا وأ نآرقلا عامس عامسلا ناك نإ : لاقيف ؟ محل عاهسلا زوجي له
 عمجأ مارح ءانغلا عاتساو ىنغتلا نل « مارح وهف ءانغ عام ناك نإو « بحتسيو
 ْ : . اوغلابو ءالعلا هيلع

 « ىوقتلاب لحتو « ىوملا نع لخت نملف ةيفوصلا خيياشملا نم هحابأ نمو
 : طئارش هلو « ءاودلا ىلإ ضيرملا جايتحا كلذ ىلإ جاتحاو

 الإ ًادجو نورهظي ال : سداسلاو . نيبولغم الإ نوموقي ال : سماثناو . حوت وأ ماعط لجأل اوعمتج ال نأو : عبارلا . ماعطلاو رجألا ذأ ال صالخإلا لاوقلا ةبن نوكت نأ : ثلاثلا . ةأرما الو ايندلا لهأ الو قساف مهنم سيل دحاو سنج نم الإ مهعيمج نوكي ال نأ : ىناثلا . درمأ مهيف نوكي ال نأ : اهدحأ ]
 . ةئس اذكو اذك ةبيغلا نم دشأ دجولا ىن بذكلا : مهضعب لاقو . نيقداص
 خلا ةرم هب تيلتبا دق لكلا ظفق دلا 5 , 1 © لوا دق :لاق هنأ ةماولا ةعقاو ى هللا همحر ةفينح ىلأ نع <
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 هللا همجر ًادينج نأل « اننامز ىف عاملا باب ىف ةصخر ال هنأ : لصاحلاو
 ىف ءاهقفلا فئص دقو لاق نأ ىلإ .  - هنامز ىف عامسلا نع بات ىلاعت

 مهضعب لاق ام هيف ةرابع عمجأو < فوصتلا لهأ كلذك و © ةريثك تافنصم كلذ
 مأ لالح كلذ له « ةبزطملا تالآلا نم هريغو عاريلاب عامسلا نع لئس دقو

 ركدي مل نم هحابأو « هلاقم قدصل هيلع ضرتعي ال نم همرح دق : لاقف ؟ مارح

 ىلإ هعوجرفالإو «مدقتيلف ةفرعملا رون نم ًائيش هبلق ىف دجو نمف . هلاح ةوقل هيلع
 .(ا١ اله: E نوت لعأ هللاو . مكحأو م |سأ عرشلا هنع هابن ام
 : رومأ ةي رينا مالك نم صخلتف

 . ريمازملا 0

 ءانغلا عام“ منع ثبث نيذلا مهرا رسأ هللا سدق ةيفوصلا ضعب نإ : ىناثلاو

 نم وأ + هيلع و ال ىلا یر تار ليت نم ناك امنإ وهف هيلع دجولاو

 ( .رارطضالا دنع مرحملاب ىوادتلا

 ًاقلطم هيف اوعسوتب مل عالاو ءانغلا ىف اوعسوت نيذلا ةيفوصلا نأ : ثلاثلاو

 . ةروكذم طورش ةتسب لب

 عامسلا ىف ةصخر الف ؛ اننامز ىف دجوت داكتال طورشلا هذه نأ : عبارلاو

 مدعل عامسلا نع هرس سدق دينج ةفئاطلا ديس بات دقو فيك « الصأ انرصع ف

 ؟ هرصع ىن طئارشلا عاجنسا

 لاق درجملا نشا 3 جا : ةيدنملا ةيهارك نم رشع عباسلا فو |

 ولو يك حلا ل ل نوو

 نوكيالو « هدحو ناك اذإ ةشحولا عفدل ىنغتلا زاوجب ts ااا
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 حر لاق - لاق نأ لل ٍىسخرشلا ةمثآلا سمش لام هليلإو + وهلا ليي لم

 یال مارح اتئامز ف ةفوصتملا هلعفي ىذلا ضقرلاو لوقلاو عامتلا : “لاش هيا

 قوضصتلا ,لهأ هزوجو . ءاوس :ريمازملاو ءاتغلاو وهوا هيلع سولخلااو هيل دَصَقْلا ١
 ليفي ام ريغ هنولعفي ام نإ ىدنعو :اق' .مهلبق نم حياشلا لغفب اوجتحلاو
 ,.هقفاويف'مهاوحأ قفاوي ىنعم هيف ازعش دخناو دهني" امير مهنامؤ یک ناف ءال

 داقع ىلع ىشغي ابر هيف وه رْمأ ىلع هقفاوث ةملك عهتتاذإ قيقر بلق هل ناك نمو

 ناظيالو «ةب لاري ال امم ًازئاج نوكي نأ دعبتسي ال ام كلذو < رايتخا ريغ نم موقيف

 eS خياشملا ىف
 ىثواتفلا رهاوج ىف اذك .« نيدلا لهأ لاعفأب:تلسمتب امن[. عرشلا:ماكحأبأ.

 ا سرلا ی هه رکنا فدلا نع هللا همحر فسوي وبأ لثسو
 بعللا هنج ىبفلا .امأو مهر كال لاق ؟ ىبصلل قال ريغ :قدقأرملاءاج رشق +

 فدلا .يبرضب .سأب الو .: ىسخر سلا, طيح ف اذك ..ةهركأ. هنإف ءانغلل شخاقلا
 ل( 6“ ئررصم ىريكملاع ) نييتفملا ةنازحخ ىف اذك < ديعلا موي

 ءايرلاو نئخ اولا راهظإ:نم:ةمذلا لهأ عنو: زاتخلا 2 نش رايتخالا“ىق و“ ا
 رئابك ءايشألا هذه نال مهيد ف مرج وه لکو 4 ءانغلاو ريبانطلاو ريمازملاو

 عرج قف كلذ نال«: سابا یغپ نم ةداهش ليقت الو .نايدألا :عيمج يف .

 -1١94(. صا لف.

 نم مارح هنأ ءانثلا نما رك دملا ىأ هعنم ىف هقفلاو : باستحالا باصن قو
 ل ؟ ةحيصنلاو ظع وللا دعم ىف لنظ اف « .رينملا ريغ نمإ

 كلا تايلور ناار وام صحف دا 00 ةيفلحلا نمت مالكلا ةكلف :
 ...ةبراملا “ت الآلأ٠ منعا ىلع اوقفتا مهنأ مهرارسأ“سدق ةيفنحلا خياشملا كاوقأو

 .رحبلاوزاتخحلا در ْف اک 'ءاهنف لجالحلا هيف ىذلا دلا اودعو 'ىاثغلا نود نم اهسفنب
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 نم طرش هتاف اذإ تالآلا نم ًادرجم ءانغ ناك نإو مارح سانلل ىنغنلا نأ ىلع اوقفتا مهنأو .هلاثمأو حاكنلا ىف املاثمأو بيضقلاو فدلا ىف اوفلتخاو
 . ةيناخراتتلا نع ةبيريحللا نم اهانركذ ىلا ةتسلا طئارشلا

 ةحابإ ىلع اوقفتا ملو « ةروكذملا طئارشلل عمجتسم ا ءانغلا ى اوفلتخاو

 . ةقحولا عفدك هب دتعم ضرغل لب « درجلا وهلل نوكي ال نأ : اهدحأ
 ميونتل وأ « رفسلا-عطق ةلوهسل وأ < ليقث لمحل وأ لبإلا ءادحل أ هين نع
 . نيينغملا هباشي ريسكتو طيطمتب ًاشحاف ءانغ نوكي ال نأ : ىناثلاو .. هلاثمأو ىصلا
 « ءازهتسالاو ةبيغلا نم مرحي وأ هركي ام مالكلا ف نوكي ال نأ : ثلاثلاو

 نود نم ًانايحأ كلذ نوكي نأ : عبارلاو . درمأ وأ ةيح ةفورعم ةأرما فصو وأ .

 ىف مالسإلا خيش فالخ امأو . ىرخأ ةيصعم ىلإ وأ بجاو كرت ىلإ ىضفي نأ
 مالكلا ىف ناك ام ىلع لومحم حتفلا ىف ماهلا نبا قيقحت ىلع وهف « هسفنل ءانغلا ةحابإ
 طرش هتاف اذإ هسفنل ءانغلا ىف اوفلتخاو . ًاضيأ مالسإلا خيش مالك هديئويو ؛هركي ام

 هللا مهمحر ةيعفاشلا انتاداس بهذم امأو

 0 ( ةيعفاشلا بهذم حيقنت

 نع ادرج ناك نإو : مارح درمأ وأ ةيبنجأ نم ءانغلا عامس نأ ىلع اوقفتا

 ظ ۰ علم مرحي » : عاعرلا فك ىف ىعفاشلا ىكملا رجح نبا خيشلا لاق . ريمازملا
 فاخأ ءاوس « ةروع ةأرملا توص نإ : اندنع لوق ىلع ءانب ةيبنجأ ةمأ وأ ةرح نم

 نأ ىضتقي عضاوم ثالث ىف اهلصأو ةضورلا ىف نيخيشلا مالكو « ال مأ اهب ةضق
 | بامصألا نع  انباعصأ مامإ ' بيط وبأ ىضاقلا لقتو : بحذلا 5 حجارلا وه اذه

 فالخال هنأ ىعداو ءًاضيأ نيمسحلا ىضاقلا م.رحتلاب ا باج ءارو نم ولد



 فرط

 ٠ لإ عاّتسا نكلو ءةنتفلا لحن ةيلغملاو ىنغملا نكي ملولو : ىعرذألا لاق . هيف
 راو اذهو . ثبحللا نم هيف امل مارح وهف « سائلا نم ه رغب نانتفالا ىلع ثعبي هنم

 لإ مرجيالف حصألا وهو ةروع ريغ اهتاوص نأ ىلع امأو « فصنم هيف عزانبال
 ,زوزوملا تاهغنلاب نجلا ءانغلا ريغ ىف هلحم :؛ ىعرذألا لاق « ةنتف ىشخ نإ
 ناطم ىلع ةدئاز رومأ هيفف اذه امأ « تاينغملا نأش وه اك جنغتلاو ثنختلا عم
 نأ بحيو « ةروع ريغ اهتوص نإ : انلق نإو انهه ميرحتلا هجنيف توصلا عام
 ىطرقلا نع لقن ىعرذألاو . كلذ ىلع لمتشم ريغ توص ىف فالحل لحم نوكي
 ؛ ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةبيبنجألا نم همي رحتب اوكح ءانغلا عامس حابأ نم روهمج نأ
 . ةدتفلا فوخو ةوهشلا جيب نم هيف امل نآرقلاو رعشلا عامسإ نيب قرف ال هنأو
 .( 782 ۲۷ : ١ رجاوزلا شماه )

 ٠ هعم مضنا وأ « بجاو كرت ىلإ لصوي ءانغ لك ميرحت ىلع ًاضيأ اوقفتاو
 یئ هلئمو یتایس اک ءايحإلا ىف ىلازغلا هب حرص . رخآ هوركم وأ « مارح
 ثوصلا نيسحن و نيحلتلاب حابملا رعشلا داشنإ ةحايإ ىلع ًاضيأ اوقفتاو . عاعرلا فك
 دصقلاب قيسوملا دعاوق تاعارمو ريسكتو طيطمتب نيينغملا فلكت غلبي ال ام
 هيبنث نم أيس اک . نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر هباصحصأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم هعاتسا وأ هتحابإ ثيداحألا ى ىور ام لحم وه اذهو . رايتخالاو
 ءانغالب ةبرطملا ىهالملا ءانغلا ت الآ ميرحت ىلع ًاضيأ اوقفتاو . عاعرلا فك
 . كلذ ىوس امف اوفلتخاو .هريغو ىلازغلا هب حرص ء نونغملا هداتعب ىلا

 مامإلا مالسإلا ةجح لاق
0 

 ام دعب ءايحإلا ىف هيلع هللا ةمحر ىعفاشلا ىلازغلا
 . قلحللا ماوع نم صخشلا نوك ىف ضد ۶د ىف وأ عمتسملا سفن ىف ضراعو ء توصلا مظن ىف ضداعد ؛ عاملا ةل ف ضراعو « عمسملا قف ضراع : ضراوع ةسمخب مرحي هنأ : لوقأف ؟اهن مرحي ةلاح “( ءانغلاو عامسلل ىأ ر هل له : تلق نإف : هسفن ف 0 ءانغلا ةحابإ ىلع مالكلا لاطأ
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 ةنتفلا ىشختو اهيلإ رظنلا لحي ال ةأرما عمسملا نوكي نأ : لوألا ضزاعلا
 هيف امل مارح اذهو « ةنتف ىشخت ىذلا درمألا ىبصلا اهانعم فو « اهعامس نہ

 اهتوصب نتفي ثيحب ةأرملا تناك ول لب ءانغلإ لجأل كلذ سيلو « ةنتفلا فوخ نم

 نآرقلا ىف اهمتوص عامس الو « اهتثداحمو امترواحم زوجيالف ناحلإ ريغ نم ةرواحلا ىن
 . ةنتف فاخن ىذلا ىصلا اذکو ءًاضيأ

 ىهو « نيثنخلا وأ برشلا لهأ راعش نمرنوكت نأب ةلآلا : ىتاثلا ضراعلا
 قبب كلذ ادع امو « ةعونمم عاونأ ةثالث هذهف « ةبوكلا لبطو راتوألاو ريمازلا
 برضلاو نيهاشلاو لبطلاكو « لجالحلا هيف ناك نإو فدلاك ةحابإلا لصأ ىلع

 . تالالا رئاسو بيضقلاب .

 نم 'ىش هيف ناك نإف « رعشلا وو ولا ملت ىف: تلاثلا نعرا

 ةباحصلا ىلعوأ هلوسر ىلعو هللا ىلع بذك وه ام وأ وجملاو شحفلا ءانغلا
 كلذ عامسف < « مهريغو ةباحصلا ءاجه ىف ضفاورلا هبتر انك مهن هللا ىضر

 فصو هيف ام كلذكو « لئاقلل كيرش عمتسملاو < ناحلإ ريغو ناحلإب مارح

 . اهنيعب ةأرما

 ناكو « هيلع ةبلغ ةوهشلا نوكت نأ وهو عمتسملا ىف : عبارلا ضراعلا
 مارح عامسلاف « اهريغ نم هيلع بلغأ ةفصلا هذه تناكو « بابشلا ةرغ ل

E E Eلعب  

 ىلع هلايو هتوهش كلذ كرحيو الإ لاصولاو دحللاو غدصلا فصو عمسي الف
 بفاغو « ناطيشلا بزل رصنلا وهو < هبلق ىف اهب ناطيشلا خفني ةنيعم ةروص
 ا بلع ناطر دعي ايست دن نألا براق

 هيلع بلغي ملو « قلحللا ماوع نم صخشلا نوكي نأ : سماحلا ضراعلاو |
 هقح ىن نوكيف ةوهش هيلع تبلغ دقو « ًايوبحم هل عاهسا نوكيف یلاعت هللا ب
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 ملا اذإ هنأ الإ ؛ ةحابملا تاذللا عاونأ رئاسك هقح ىف حسيبأ هنکلو « ًاروظع
 ,ىداهش درت ىذلا هيفسلا وه اذهف هتاقوأ رثكأ كن SIE دون ,

 رصت ةموادملاو رارصإلاب ةريغصلا نأ اكو : ةسيانج وهللا ىلع ةبظاوملا نإف

 ةعباتم ىلع ةبظاوملاك وهو ةريغص ريصي ةموادملاب تاحابملا ضعب كلذكف «ةريكب

 (يرنم هلصأ نكي مل نإو « عونمم هنإف «ماودلا ىلع مبعل ىلإ رظناو ةشبحلاو جونز
 , ( ٠٠١ : ۲ عاملا باتك مولعلا ءابحإ ) مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلعف ذإ

 دمحم نب ىحب نب دمحأ مالسإلا خيشل ديفحلا ةعومجم نم سداسلا دقعلا فو
 ىعفاشلا باحصأ نإ : ًاديهش ةرجحلا نم 40 ةئس قوتملا ىعفاشلا ىورملا ديفحلا
 نم عاملا نكل . نيمرحمب اسئلو ناهوركم هعامسو ءانغلا نأ اوركذ هللا همحر

 ءانغلا تالآ لاعتسا مرحيو « عاجإلاب مارح ىبصلاو ةيبنجألاك ةنتفلا لحم

 رئامو قارعلا رامزملاو بابرلاو دوعلاو جنصلاو روبنطلاك نيراهللا راعش نم وه ام

 هنأ حصألاف « نائحللاو سرعلا ريغ ىف فدلا ىف اوفلتخاو . راتوألاو ؛ بعالملا
 . قيضلا نيف رطلا عسقملا ليوطلا لبطلاك هادع امو «لجالج هيف ناك نإو حابم

 ؛ عاربلا يرحت حيحصلا : ىوونلا لاق - كلذ دعب هيفو د . ىهتنا مارح طسولا
 ؛ عاربلا مرحي الو : راونألا ىف ركذو . ةبابشلا : ' اهل لاقي ىتلا ةرامزلا هذه وهو

 ؛نيهاشلا ١ : ةحيحص ةخسن ىفو « نيهاشلا : اهل لاقي ةلآ وهو < ‹ عاريلا مرحب :ليقو
 ۲ نانبا یان » : اهل لاقي ىذلا یتح مارح اهلك تايانلاو « ین » ةيسرافلا ىفو اندنع

 بيضق لك عاريلاب دارملا يلو . « ىانرسلا » اذكو قاسفلا راعش نم هنأل
 راعش نم هنأل « فالخالب مارح زاتوألا عم م بزضي امو « قارعلا رامزملا لب
 .( ۱۹۷ - ص ديفحلا ةعومجم ) ىللانلا رامزملاو , قاسفلا

 7 كملاب ءانغلا : ثلاث هيبنت : ىعفاشل ىلا رجح نال علا فك قو

 ا ا: 5 رش ىبطرقلاو هطسوت یف
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 عطقو « ليقث لمحو لمع ةلواحن هلاعتسا سانلا داتعا ام : لوألا مسقلا

 ءانغو مهلبإب بارعألا ءادحك اه اطيشنتو سوفتلل آحيورت « رفس زوافم
 نم هب ىنغملا لس اذإ اذهف < نيبعلب ىراوحلا بعلو نهراغص نيكسنل ءاسنلا
 فلتخي الو هزاوج ى كلش ال : تانيقلاو روما: فص وک ‹ مرح رک ذو شحف

 نمو « وزغلاو جحلا ىف ءادحلاك ريخ لعف ىلع طشن اذإ هيلإ بدني ابرو « هيف
 ءانب ىف نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلاو وه ياسو هيلع هللا ىلص زجترا مث

 هيلع ةللا ىلص ىبنلا رمأ دقو « روهشملا وه اك « اهريغو قدنحللا رفحو دجسملا

 « مكايحو انايحف مكانينأ مكانيتأ » : نط سرع ىف نلقي نأ راصننألا ءاسن لسو
 لصاحلاف ؛ ظعولا عفنأ نم ىهف « ةرخآلا ىف ةبغرملا ايندلا ىف ةدهزملا راعشألاكو
 ربلا دبع نبا نأ مسقلا اذه ىف فالحللا ىن نم هلقن ام ديويو . رجألا مظعأ اهيلع

 لبإلا وحن فلخ.لاقي ام وهو « هعاتساو ءادحلا ةحابإ ىف فالح ال : اولاق هريغو

 فالخ لقن همالك مهوأ نمو . ريسلا ىلع اهطشنيل هريغو زجرلا ىوس رعشلا نم
 . قئال ريغ ىش اهنم ىشخي ةلاح ىلع لوؤم وأ « ذاش وهف هيف

 نمادملا نوراتخلا ءانغلا ةعنصب نوفراعلا نوينغملا هلحتني ام : ىناثلا مسقلا

 جيت ىلا ةقيقرلا تاغنلا ىلع اه هعيظفتو ةقينألا تانيحلتلاب هنيحلت عم رعشلا لزغ
 ءالعلا لاوقأ ىلع هيف فلتخما ءانغلا وه اذهف ٠ سوئكلا ايمحك اهبرطتو سوفنلا

 .- لاوقأ ةرشع اهدع مث- .

 : قامحإ وبأ لاق . كلام.بهذم وهو : ىطرقلا لاق « مارح هنأ : اهدحأ

 . قاسفلا دنع لعفي امنإ : لاقف «ءانغلا نم ةنيدملا لهأ هيف صخر, اع ًاكلام تلأس

 . ًاسأب هب' ري مل هنإف < ةدحو دعس نب مهاربإ الإ ‹ ةنيدملا لهأ رئاس بهذم رهف

 مهاربإ  ةفوكلا لهأ رئاسو « هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ىلأ بهذم ًاضيأ وهو
 0 ىلوق دحأ وهو «هيف مهنيب فالح ال  ىروثلا نايفسو. «داحو « ىعشلاو « ىعخنلا
 + مارح ءانغلا : ىبساحملا ثراحلا لاقو . . امنع ىلاعت هللا ىضر دمحأو ىعفاشلا



 نب ا

 (..:) رجاوزلا شماه ىلع فك ) ىناثلا ىلع ةضورلا ىف ىوونلا مامإلا هعباتو

 مرحب عبارلاو حابم هنأ. : ثلاثلاو « هوركم هنأ : ىناثلا لوقلا

 أ داسلاو « لاخ تيب ىف ناک اذإ الإ مرحي : نينمافللا و: © هليلق نود ةر

 ,رك الإو هركي مل هيف ةيلا تحح نإ : عباسلاو < سكملابو لجرل ةأرلا نم مو
 نم ناكو « حيبم ةمرح وأ ضرف عيبضت نم لس نإ هعامسو ءانغلا زوجي : نماثلا

 هركذ . هوركم هب نرتقي ملو قب قيرطلا ةعراق ىلع هعمسي ملو لجرل مرحم وأ لجر

 ةعاط هنإ : رشاعلا <« الف الإو لعجم ناك نإ مرحب : عساتلا . روصنم وبأ ذاتسألا

 ' .  ىهلا  ةيصعملا ةينب ةيصعمو ةعاطلا ةينب

 كلذو « هتداهش زوج ال : ةعانص هذختي لجرلا ىف لاقو ىعفاشلا صن دقو

 .( :3٠١ ؟ ۲ ءايحإ ) لطابلا هبشي ىذلا هوركملا هللا ن رم هنأل

 صقرلا نع لتس نيح ىكبسلا نيدلا ىت دهتجا مامإلا لاق ام نسحأ امو
 ' ٠ اظن هلوقب هنع باجأف « تاعامسلا روضح نعو « فدلاو

 تاوصأ ىف تلقو هنع تلأس >0 ىذلا فدلاو صقرلا نب معا

 تاداسلا ةداس ةيادملا حرش ١ انلبق ةمئألل فالح هيف
 تابرقلا ىف هتلعج وأ هتبلط ةعيرش طق تأي مل هنكل

 تاداعلا انلاوحأ نم هاوسك هب اولاق هلحب نولئاقلاو
 تارسحلا ىف هددعاف هروضحل ًادبعتم هنيدل هافطصا نف

 تاركس ق ےہ ماقف دجو اإ قاتشملا فراعلاو
 تاذللا نم ىتلي ام بيطأب هلاح دمحيو هقحلي مول ال

 ) عاعرلا فك ١ : ٠١

 وى
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 تاراجإ فو . ًاضيأ مهبهذم نم رطش تاياورلا نم انركذ اهف رم دف

 ؟ ءانغلا هركي كلام ناكأ ( : تلق ) : هللا همحر كلام ماما ىربكلا ةن ر

 ( : تلق ) ؟ ءانغلا هرکی ال فيكف ناحلإلاب نآرقلا ةءارق كلام هرك ( :لاز ر

 ؟ اذه ىلع عيبلا عقوو «ةينغم اهنأ اوطرشو ةيراخلا هذه اوعاب نإ كون إن
 كلذ دعب ايفو . ىهتلا  ههرك هنأ الإ ًائيش هيف كلام نم ظفحأ مل ( : لار

 فزاعملاو فافدلا هركي كلام ناك ( : لاق ) : سرعلا ىف فافدلا ةراجإ باب ى

 كلذ هبجعي ملو هفعضف هنع هتلأس ىنإ كلذو « سرعلا ىف اهلك
 ةينغملاو ةحانلا امأو : ةنودملا تاداهش ىو . ( ۳۹۸ « ۳۹۷ : ٤ ةلودمو

 « كلذب نيفورعم اوناك اذإ مهتاداهش لبقت ال نأ ىرأ ىنأ الإ ایش هيف تعم اف

 باتك ىف ىبطاشلا قاحإ وبأ مامإلا ةيكلاملا هيقف لاقو . ( ۷١ : © ةنودم )

 ش : هصن ام ( مالا ۰ "55 : ۱ ) ماصتعالا

 رعشلا دشني نأ ناسنإلل زئاجف ةيرعشلا تاداشنإلا ىل هركذ ام امأو

 ناك ىذلا دحلا ىلع هريغ هعمسي نأو « ةيصعمب ركذي الو هيف ثفرال ىذلا

 نوعباتلاو ةباحصلا هب لمع وأ « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدب نيب دشنب

 : دئاوفل عمسيو دشني ناك هنأ كلذو « مهب ىدتقي نمد

 . هلهأو مالسإلا نعو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةحفانملا : اهنم

 نيب تايبألا ميدقتب نوعفشتسيو مهتاجاحل نوض رعتي اوناك مآ : امو

 : سوفنلا لالكل اطيشنت ةيداهحلا رافسألا ىن رعشلا اودشنأ اعر مهنأ :اهلمو

 نم اهل نكي مل برعلا نكلو «نسح اذهو ءاهاقثأ ىف ضبنت نأ لحاورلل اهيبلتو

 , رعشلا نودشني اوناك لب مويلا هيلع سانلا ام ىرحي ىرجي ام تاهغنلا نيس

 اوناك لب « مهدعب تثدح ىتلا تاعيجرتلا هذه اوملعتي نأ ريغ نم ًافلط
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 ںارطإ الو ذاذلإ هيف نكي ملف ؛«قيلي هجو ىلع هنوططميو توصلا نوققري

 ار ةحاور نب هلا دبعو ةشبحلا ناك امك طاشنلا نم "وش مهل ناك امنإو «ىهلي

 رزع نولوقي راصنالا ناك اهو < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب
 | + قدير ر

 ًادبأ انيقب ام داهحلا ىلع ًادمحم اوعياب نيذلا نحن ظ

 | : هلوقب ٍلسو هيلع هللا لص مهبيجيف
 ةرجاهملاو راصنألا رفغاف ةرشألا ريغ الإ رخال مهللا

 ىور اک ًاقلطم ًاركذ اهركذي وأ « رعشلا ىنعم ىضتقمل اهكرحي وأ اهطشنب وأ سفن ظميل هسفن ق ةكحلا نم تايبألا وأ تيبلاب لجرلا لثمتي نأ :أبنمو
 موقلا لعف ناك ههبشأ امو اذه لاق نأ ىلإ - هنع هللا ىضر باطخللا نب رمش نع
 لب رعشلا درجم ىلع ظعولا الو « سوفنلل طيشنتلا ىف اورصتقي.مل كلذ عم مهو
 نينغلا راعشألا ركذل نورضحتسي اوناكالو « ةظعوم لكب مهسفنأ اوظعو
 “ىش انئامزأ ىف لمعتسملا ءانغلا نم مهدنع ناك الو مهتابلط نم كلذ نكي مل ذإ
 نسجلا وبأ كلذ نيب دقو-. نيملسملا مجعلا طلاخ نيح مهدعب مالسإلا ىف لحد امن
 : اونوكي ملو « مهدعب نم ىلع ةجح لوألا ردصلا نم نيضاملا ىأ : لاقف ىنارقلا
 لاسرإ هجو نم الإ « مغنلا نم .نوكي ام نسحأب اهنومغني الو راعشألا نونحلي
 كلذ ناك هبحاص نم نجشأ مهدحأ توص ناك نإف « ىناوقلا لاصتاو رعشلا
 ءافلا نع هنع هللا ىضر سنأ نب كلام لثس ىتح ؛ثدحما كلذ ةهارك ىلع ءالعأ سا ااو ل ن رق الو نرمو ال ةقلختا لما نإ اووم
 . ىنا  قاسفلا هلعفي امني : لاقف ةنيدملا لهأ هلمعتسي ىذلا

 ةقيرط ىلع ناك اذإ اضيأ تاالآ نع درجلا ءانغلا اوهرك مهنأ : هللا مهمحد هباعصأو هنع هللا ىضر كلام لاوقأ نم صخلت دقف : فيعضلا دبعلا ل“
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 ناك ام اوهرك ًاضيأو . رايتخالاو دصقلاب ةيقيسوملا دعاوقلا تاعارمب نيينخلا

 ةمرحم ةوهش كيرحت وأ ملسم ءاذيإو ءاذبلاو شحفلاك مالكلا نم هركب ىش هين .
 ىلع نكي مل ام اوحابأ ! معن . ةنودملا نم رم انك فزاعملاو تالالا اوهرك اضيأو
 طيشنت وأ ءلبإلا ءادحك حيحص ضرغل رعش داشنإب توص عفر نم نوينغملا فلكت

 كلذ لاثمأو «هسفن ةظع وأ «ليقث لمح وأ ءداهمللا ف سفنلا .

 ةلبانخلا انتاداس بهذم امأو

 ةلبازحلا بهذم حبقنت

 نع ىورو : ديفحلا ةعومجم ىفو « محملاوقأ نم رطش انركذ امف رم دقف
 داشنإ نأ عمجللا هجوو « هتحابإو ءانغلا ةهارك ىف ةفلتخم تاياور.دمحأ
 ريغ نآلا داتعملا هجولا ىلع اهريغب ءانغلاو « زئاج ةرخآلا ىف ةبغرملا راعشألا
 ةنيدملا لهأ هيف صخر امع لثس ىتح داتعملا ءانغلا ةهارك ىلإ كلام بهذو .زئاج
 ءانغلا هركي ةفينح وبأ ناك : ىربطلا لاقو . قاسفلا هلعفي امئإ : لاقف ءانغلا نم

 رئاس بهذم كلذكو «بونذلا نم ءانغلا عامس لعجيو «ذيبنلا برش هتحابإ عم ٠
 .هنم عنملاو كلذ ةهارك ىن فالح ةرصبلا لهأ نيب فرعي الو ‹ ةفوكلا لهأ
 ‹ لطابلا هبشي هوركم وه ءانغلا : ىعفاشلا لاقو . ىربنعلا هللا ديبع ةياور ىف الإ

 زاوج ىعفاشلا ىلإ فاضأ نمو < هب هداه در هش ويك هيا لکا نمو

 ءهنم عنملاو ءانغلا ةهارك ىلع راصمألا ءالع عمجأ دقف ؛هيلع بذك دقف اذه
 .( ١59 - ص ديفهلا ةعومجم ) هاوه هبلغو هملع لق نم كلذ ىف صخر اعاد

 : ىنغملا ىف ةمادق نبا ةلبانحلا مامإ لوق ( "5 : ٦ ) ريدقلا حتف نع رم دقو
 ‹ هوحنو روبنطلاو رامزملاك ءانغ الب ةبرطملا ت الآلا وهو : مرح : ناعون ىهالملا

 رورس ثداح نم ناکام هانعم ىفو « حاكنلا ف فدلا وهو : حابم ىناثلا عونلاد

 نم عمج نع ميرحتلا لقنو : ( 454 : 5) ىفاعملا حور ىو . هريغ هركبد
 ىف ةيمين نبا مالسإلا خيش ركذو < هريغو عنقملا حراش هاكح ام ىلع ةلبانحلا
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 دمحأ مامإلا نب هللا دبع نعو « ميرحتلا ىلع مهباعصأ رثكأ نأ : ةغلبلا بانك

 , ىبجعي ال «بلقلا ىف قافنلا تبني : لاقف « ءانغلا نع ىلأ تلأس : لاق هنأ

 ةيفوصلا انتاداس لاوقأ امأو

 ةيفوصلا بهذم حبقنت

 : اهمو . هرس سدق ىلازغلا مالسإلا ةجحل مولعلا ءايحإ نم رم ام : اهنف
 ةودقلا مامإلا خيشلل ( ۲۲١ : ۲ ) ءايحإلا شماه ىلع فراعملا فراوع يف ام

 دقع دق  ًابرشم ةيفوصلا ىدتقمو ًابهذم ةيعفاشلا رابك نم وهو  ىدرورهسلا
 لصاحو . ًاراكنإو ًادر ىناثلاو «راثيإو الوبق لوألا ءانغلا ىن نيب ام فزاعملا ىف
 طورشملا ءانغلا ضعب زاوج نم .ءاهقفلا نم رم ام زواجي ال نيبابلا ىف همالك
 انركذ.دق : ىناثلا بابلا ىف :لاقف . اهنم طرش هيف دقف ام ميرحتو « طئارشلاب

 هقيرطب ةنتفلا ترثك ثيحو « قدصلا لهأب هنم قيلي امو عامسلا ةحص هجو
 نم ظحلا ةلقو « تاقوألا عييضت هقيرطب نوكيو - هلوق ىلإ  ةمصعلا تلازو

 ىلوأل ًاجاورتساو «ةوهشلا لوانتل ًابلط عامجالا ىف ةبغرلا نوكتو ؛ تادابعلا
 . قدصلا لهأ دنع دودرم عاّمجالا اذه نأ ىنخيالو ‹ ةرشعلاو وهللاو برطلا

 : تلق ) . ىدتبم ديرمل حابب الو « نيكم فراعل الإ عاملا حصي ال : لاقي ناكو
 ةكمب رجاهملا هللا دادمإ ترضح انخيش خيش مجعلاو برعلا خيش لاق انههنمو
 ؛ تسين تجاح وأب ار ىهتنم : ةيسرافلاب لاقف عاملا نع لئس نيح « ةمركلا
 . ( ۱ ) ( تس رضم ار ىدتبمو
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 ) ۱ىدتبملاب رضيو ىهتنملل هيف ةجاحال : ىععي( .
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 هوراتخا ثيح عامسلا اوراتخا اف « كرت ناوخإلا دقف الف « لهآ عم لهأ نم ا (
 نورذحمو ةنحلا ىن نوبغريو ؛ ةرخآلا هب نورك ذي «بادآو دويقو طورشبالا

 ءاوس « اهيلإ عاتسالا زوجي ال مرحلا ريغ ةأرملا نأ ىعفاشلا باعصأ قفتاو

 دنعو  هلوق ىلإ - باجحلا ءارو نم وأ هجولا ةفوشكم «ةكولمم وأ ةرح تناك
 وهو « بيعلاب اهدري نأ هلف ةينغم اهدجوف ةيراج ىرتشا اذإ هللا همحر كلام
 . هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ مامإلا بهذم اذكهو « ةنيدملا لهأ رئاس بهذم
 نم هحابأ نمو < ءاهقفلا نم ليلق رفن الإ هحابأ امو « بونذلا نم ءانغلا عامسو

 ءانغلا ميرحت ىلع درس مث  ةفيرشلا عاقبلاو دجاسملا ىف هنالعإ ري مل ًاضيأ ءاهقفلا
 ةيقر ءانغلا : ضايع نب ليضفلا لاقو لاق مث . ثيدحلاو نآرقلا ةلدأ هتهاركو

 دوعقو نامزلا لهأ عاتجا ىف ركفتو فصنملا فصنأ نإو ے لاق نأ ىلإ  ائزلا

 ةئيلاو سولحلا اذه لثم عقو له هسفن ىف روصتو « هتبابشل ببشملاو هفدب ىغملا
 نيعمتجم اودعقو الاوق اورضحتسا لهو ؟ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرضحب
 و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاح نم كلذ رکنی هنأب كلش ال ؟ هعاّسال

 ةليضف هنأب ريشي نف « اهولمهأ ام بلطت ةليضف كلذ ىف ناك ولو . هبامصسأ
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاوحأ ةفرعم قوذب ظح مل امل عمتجيو بلطت
 طلغي ام ًاريثك و « نيرخأتملا ضعب ناسحتسا ىلإ حورتساو « نيعباتلاو هباحصأو

 درمأ نم عمسي نأ غامسلا ىلإ فاضنا اذإ امأو  لانق مث اذه ىف سانا
 . كاذ راكنإ تانايدلا لهأ ىلع نيعتو ةنتفلا تهجرت دقف

 « ليمحلا درمألا مالغلا ىلإ رظنلا نوهركي اوناك : ديلولا نب ةيقب لاق
 انأ ام : نيعباتلا ضعب لاقو .ابيف ريخ الف بلقلا اهاوهي ةرظن لك : ءاطع لاند

 دعقي درمألا مالغلا نم هيلع ىفوخ ئراضلا عبسلا نم بئاتلا باشلا ىلع فرخ

 عضاوم ءاقتاو تاعالا هذه لثم بانتجا ةيفوصلا ةفئاط ىلع نيعت دقف . بل
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 لزا نم 'ىشب هوطلختالف < هلك دجو هلك قدص فوصتلا نإف « مہتا ,

 لوألا بابلاو « هنم رذحلا ذخأو عاملا بانتجا ىلع تلد راثآلا هذهف

 ,ىالك ینا  اهان رك ذ ىلا هراكملا هياراتو هطورشب هزاوج ىلع لد هيف اع

 ؟ ءايحإلا شماه ىلع فراوع ) هللا همحر : ۲۲١ ( .

 رئم هنأ : ىنوطرطلا مامإلا نع ىطرقلا لقت : عاعرلا فك ىفو
 مشا نم ائيش دشنم مه دشني مث « نآرقلا نم ليش نومرقي ناکم ىف موق نع
 ؟ ال وأ لالح مهعم روضمملا له « ههابشأو فدلاب نوبرضيو نوبرطيو نوصقريف

 مالمإلا امو « ةلالضو ةلاطب اذه نأ ةيفوصلا ةداسلا بهذم » :باجأف (
 نيوي دحأل لحي الو  هلوق ىلإ - ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا بات الإ
 كلام بهذم اذه . مهلطاب ىلع مهنيعي الو مهعم رضحب نأ رخآلا مويلاو هللاب
 . ىنا «  نيملسملا ةمنأ نم مهريغو دمحأو ةفينح ىلأو ىعفاشلاو

 اننإ هباوجف ةحابإلا ىلع مهلعفب لدتساو خياشملا تاياكحمب كسمت نمو
 اوث خباشملا كئلوأ نأ نيأ نف < رسكت وأ نات دوجو دنع الإ هزاوج ىنن ال
 نع مهجرخأ دجو مهل لصخي مل مهنأ نبأ نف كلذ اولعف مهنأ انملس ؟ اورسكتو
 نع تاياكملا كلت ةمص مسن ال انأ ىلع ؟رارطض الا ةلاح ىلإ رايتخ الا ةلاح
 لوسر ىلع اوبذك امك مالسإلا لهأ ىلع ةقدنزلا لهأ اهلخدأ امم اهلعلف « كثلوأ
 ةجحلاف < ارايتحخا اهولعف مهنأو اهتسحص انملس . ىصحي ال اب ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 نكي مل كلذ نأ اني دقو « هدعب ةمنألا نعو سو هيلع هللا ىلص هنع ,ءاج اف
 ْ . مهليبس الو مهقيرط

 ىرابذورلا ىلع وبأ نيلماعلا ءالعلا ةودقو نيفراعلا مامإ لاق ام نسحأ امو
 ةجرد ىلإ تلصو دق ىنأل لالح یھ :لوقيو « یھالملا عمتسي نع لشس امل
 لإ نكلو « لصو دق ! معن » : هنع هللا ىضر لاقف «لاوحألا فالتخا ىف رويال
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 . ىعفايلا مامإلا انطابو ًارهاظ نيرخأتملا مامإ هنع هلقن اذك . رت

 كاشالب مرحف تقولا لهأ عامس امأو ٠ :نمبا لهآ نم ةمئألا ضعب لاقو
 . ىصحي ال ام وهللاب ةماعلا ناتتفاو ءاسنلاب لاجرلا طولصخاو تا رككنملا نم هيف

 شماه ىلع ًاضخلم عاعرلا فك) ٠. هنع مهرصق مامإلا ىلع بجاولاف
 رجاوزلا ١ : 5٠(.

 ىكاك رايتخبلا ىولهدلا بطقلا ةركاذت دنع راونألا سابنقا ىف ركذو
 ( ١ ) نيدلا ديمح ىضاقلا ىلإ ًابوسنم الوق باطقألا ريس نع القن هرس سدق

 ًاحرج هيلإ هتبسن ىف ركذ نإو سابتق الا بحاصو هيلع هللا ةمحر ىروك انا
 هرك ذنلف - بهاذملا دعاوقل قباطم لوبقلاب قيقح هسفن ىف لوق هنأ الإ ًاينادجو
 نيدلا ديمح مم تفك دوب رضاح ( نيدلا ديمح ) ىضاق » : ةيسرافلاب هظافلأ ى

 مراد لد دردو مضيرم هك « ءالع تياورب ميوكيم حابمو مونشيم عامس هك
 رمح ضيرم ىوادت فوك ةفينح وبأ مظعأ مامإو « تس درد نآ ئوراد عامو
 ىءاود نبإب ضيرم نأ تحصر, ءاکح قافتاو ركيد ئاوادب جالع مادعنا دز

 عاټسا تس اود ال هك نم درد ئاود ريدقت نيرب . تسا هتشاد حابم صوصخ

 . (۲) ینا - « مارح اش رب دوب حابم امرب ىو ندينش سب «دشاب دورس

 ءايلوألا نيدلا ماظن ناطلسلا تاظوفلم نم ىرجنسلا ءالعلل داوفلا دئاوف فو
 مساب ىروك انلا مب نب نكر خيشلل ةيداملا ىواتفلا ىف هام ( ) ١

 .(فلؤم) لعأ هللاو « نيدلا داح
 عمسأ نيدلا ديمح انأ : :لاقو 15 (نيدلا ديمح ىضاقلا ) ناكو :اهتمجرنو. (

re rEقفتاو « اه ريغ رخآ ءاود دجوي مل اذإ رمح ا  
 ىضرم ءاود اذه لعف ؛هللا همحر فوكلا ةفينح وبأ مظعألا مامإلا اأ دّقف اهيلع

 . (رسانلا ) ىبتنا  مكيلع مارحؤ « انل حابم وهف ؛ عاملاوه ہل ءاود ال ىذلا
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 رو , لالح مكل هنإف «متلش ىتم عاملا مكل حببأ دق هنإ : رضح نم ضعب لاقف را رکو یر دق ةرجلا نم الا 4 ةنس لاوش ىئامث هسلجع ق هلأ و :ورس سد (
 ,رسأ لوقب مرحيال الالح ناك امو ءدحأل لحب ال مارح ناك ام ءال : خبشلا
 نياشم هفلاخو « فد عم ىعفاشلا هزوج « اهيف ف.اتخم ةلئسملا هذه نأ ققحتلا لب
 نيف ٠ اهيف دهتهملا لئاسملا ىف فالخلل عفار مكاحلا مكحو ءاضقلاو . ةيفنحلا
 . ١( )ىهتلا - « مكح انيك اهيف مكاحلا مكح

 ةركذن ىف هرس سدق ىولهدلا ثدحللا قحلا دبع خيشلل رايخألا رابخأ ىو
 سدق ءايلوألا ماظن ءافلخ مظعأ ناكو ىولهدلا غارج دومحم نيدلا ريصن خيشلا

 ۰ : ةيسرافلاب هظفلو هرس

 ىنلجم ءايلوأ نيدلا ماظن خيش ناديرم زأ ىضعب ىزور هك تسا لقن »
 ساجم رد دومحم نيدلا ريصن خيش هك « دندينش ى ىدورس نانز فد زاو « دنتشاد
 تنس فالح : تفک « دندرک نتسشن فيلكت ناراي «دیآ رب ات تساخرب دوب
 نجح : تفك ؟ ىتشكرب ريب برشم زاو ىدش ركنم عامس زا :دنتفك « تسا
 تمد نخ نيإ نايوك ضرغ زا ىضعب . دياب ی تنسو باتكزا ليلد .دوشيم
 دوب مولعم وا قدص ار خيش « دنيوك یی نينج دومحم خيش هك دنديناسر خيش
 هلا نيم رور نيرو یر د ےس وا یک ديرك ناتار كتدرمرت
 رکاو «یدند رک هن قيفصتو ىدوبن ريمازم نيدلا ماظن خيش سلجمرد هک دسيون اف

 ريصن خيش تمدح ىزيزع :ذيوك ی سلاجنا ريخ ردو «دنک یم بوخ :تفك د دركيم عنم دونش یم ريمازم 0 ١ هك ديناسر یم وأ تمدخب ىريج نارايزا یسک
 حاب عاجإب ريمازم هک دومرف هجاوخ ؟ دننك صقر نايف وصو بابرو ىانو فدو شاب عمج رد ريمازم هك دشاب اور اجك هك درك زاغآ دمآ رد دومحم نيدلا |

 ( هللا 58 فلم ) ةيبرعلاب اهتمجرتف ةيدنملا ىل ةرابعلا لصأ(١)
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 حابم طئارش نيدنج اب ءالع كيدزن تسا فالتخا عامس رد لوأ ؟ دور اجک دتفر مه تعيرش زا رکا «دشاب تعيرش رد ىراب دتفيب تقيرط زا یکی رکا «تسب
 . )١( ثسا مارح عاجإب ريمازم امأ ..ار نآ لهأ

 باعا نإ : هرس سدق ىولهدلا قحلا دبع خيشلل عامسإلا عرف ءزج ىو
 نم نإ : لاق انخيش نإ : نولوقي ىولهدلا غارج دومحم نيدلا ريصن خيشلا
 ةيماظنلا رردلا ىفو . ىنا  انتدارإو انتعيب نع جرح دقف ريما ملا عم ءانغلا عم
 :_ هرس سدق ءايلوألا ماظن خيشلا ءافلخ دحأ  رادناج دومحم نب ىلع خبشا

 «سلجم ءايلوأ نيدلا ماظن خيشلا ديرم ضعبل ناك هنأ ىكحو : اهتمجرتو )١(

 كلذ ىف دومع نيدلا ريصن خيشلا ناكو «فدلا ةوسنلا برض ىف ءانغلا نوعمسيو

 . ةنسلا فالح هنإ : لاقف ؛ هسولج ىلع هباحصأ رصأو سلجما نع جرخيل ماقف سلسهملا

 نوكي ال دشرملا : لاق ؟ دشرملا ةقيرط تكرتو عامسلا تركنأ : هل اولاقف
 اذه اوغلبو نيعماطلا ضعب ملف . ةنسلاو باتكلا نم ةجحلا نوكت نأ دب ال ؛ ةجح

 ناك الو : اذك و اذك لوقي دومحم خيشلا نأب نيدلا ماظن خيشلا ةمدخ ىف مالكلا

 . قحلا وهف هلوقي امو « قدص لاق خيشلا دنع ًامولعم هقدص

 قيفصتال و ريما زم نيدلا ماظن خيشلا سلجم ىف ناك ام : « ءايلوألا ريس » ىفو

 : لوقيو هعنمبي ناكف ريمازملا عمسي باعصألا ضعب نأ ربخللا هغلب اذإ ناكو

 05 ظ . باوصب سيل هلمع نإ

 نيدلا ريصن خيشلا ىلع لخد ءاقدصألا نم ًادحاو نإ : « سلاجملا ريخ » فو

 سلجلا ىف بابرلاو ىئانلاو فدلاو ريمازملا نوكي نأ زوجي فيك : لأقو دومحم

 عاجإلاب ًاحابم نوكي ال ريمازملا نإ : خيشلا لاق ؟ نوصقري كولسلا لهأد

 نع لز اذإ امأو ؛ عرشلا ىلع نوكي نأ لقأ الف كولشلا نع لز ًادحأ نأ ولد

 . ريمازملا امأو ؛ ةريثك طئارشب هلهأل هحابأ نم هحابأ امإو ؟ نوكي نيأف عرشلا

 ( .٠ شانلا) عاجإلاب مارحف
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 لو لمآ نم تسلا نوكي نآ : اهناثو . أرماالو « درأ ايصال الماك .ls م. حاد ورکو رر عمسملا نوكي نأ : اهدحأ :. طئارش هنم حابملل ركذ مث 9 مارح لال « ماسقأ ةعبرأ ىلع عامسلا نإ :هرس سدق ءايلوأ نيدلا ماظن خيشلا لاق
 روهال ام لك د ٠ شحفلا نع ًايلاخ عومسملا نوكي نأ : اهلاثو . ىوملا لهأ
 سابتقا نم مالكلا اذهو ) ريما زمو تالآ هعم نوكي ال نأ : اهعبارو . مالكلا نم
 نا فرشأ يخ ةيلهلا ةا ىف با ةلسلا نم رغم هلک هرخخآآ ىلإ زاونألا
 1 . ( ةفلتخم عضاوم نم هدقرم هللا رون

 اهعمج ىف ىسفن تبعتأ « ةمألا رايخ خياشملا تالكو ةمثألا بهاذم اذهف
 ىللاعتو هناحبس هللا دمحب رسيت دق نآللو « اهدرب نم اهرح رظانلل نيبتيل اهدرسو

 ظ . ةنملا هللو .رمألا ةليلجو ةلئسملا ةقيقح ىلع لوصولا .
 لاوقألا لدعأ ىلع لانقملا ةمئاخ

 ( ( ٠٠ مالكلا ةصالخ
 هلا ناك ةيفوصلا خياشمو اهخياشم لاوقأو ةعبرألا بهاذم لا نم صخلت دق

 : ماسقأ وهو مهرخآ ىلإ مهوأ نم مهلك نيملسملا فئاوط عاجاد مهعاجإب مرح وه ام ءانغلا نم نأ : مهل

 ًاعامجإ م رحنا ءانغلا

 . اهنودبو ريمازملا عم هريغل وأ هسفنل ناك ءاوس « اكدبث“ وأ يد ميم ضرغ نود نم بعللاو وهللا ضح ناك ءانغ لك 7

 . نكي ملوأ ءانغ اهعم ناك ءاوس بارطإلاو ره ةعوضوملا اهسفنب ةبرطملا ريمازملاو فزاسملا تالآ لاعتسا -؟

 باكترا ىلإ وأ « كا نالو ءاهلإلاب بجاو كرت ىلإ ىضفأ ءانغ لك ۳
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 <« هنم عاملا زوجي ال نمع هعاتسال وأ مالكلا نم زوجي ال ام ىلع هلاټش ال مر

 . تاركنملا نم رخآ ًائيش هنمضنل ,

 ةباحصلا لمع ىنالو ةنسلا ىف الو باتكلا ىف ةهبش اهزاوجب سيلو نيملسملا نم دحإ

 خياشملا دحأ ىلإ اهنم ايش بسن نمو مم ىدتقملا خياشملا لمع ىف الو « نيعباتلاو
 لمحم وه عونلا اذهو . ةسدقملا ةفئاطلا كالت ىلع بذكو ىرتفا دقف ةيفوصلا
 2 . ًاقافتا ءانغلل ةمرحلا تاياورلاو :تانآلا

 ًاعامجإ حابملا ءانفلا

 هنيسحمو توصلا قيقرتب لجرلا منرت وهو عاجإلاب حابم وه ام ءانغلا نمو
 طرشب نيينغملاب هبشتيو قيسوملا ةياعرب فلكتي نأ نود نم ةعيبطلا ةجاذسلا ىلع
 هسفن نع ةشحولا عفدك حيحص ضرغل لب « درجلا وهل ًاضيأ كلذ نوكي ال نأ

 وأ « هلاثمأو قدنخ رفحو < ليقث لمحل وأ رفسلا زوافم عطقل وأ < ةولحللا ىف

 طرشبو ؛هسفن نع لالكلا عفد وأ «فاوقلا ملعتل وأ «لبإلا ءادحلوأ « ىبصلا مونت
 ىف ةداعو ًانديد هذختيال نأ طرشبو « زوال ام مالكلا ىف نوکیال نأ

 انركذ دقو « عاجإلاب حابم ءانغلا نم عونلا اذهف . همه امع هيهلي ثيحب : تاقوألا
 فدلا وه « ًاعاجإ ةحابملا ت الالا نمو . هيف مالسإلا خيش فالخ نع بارما

 ءانغلا نع ًاجراخ هتدجو رظنلا تنعمأ نإو < لجالج هيف نكي مل اذإ حاكنلا ل

 . ءانغلا ةحابإ ىف ةلوقنملا راثالاو ثيدحلا تاياور ةماعو « مويلا داتعلا نورما
 . . هلثمب الإ لاغتشالا نيمدقتملا نم دحأ نم وري ملو « عونلا اذه زواجنا ٠

 هن < هلتخا رارفلا

 ٍ؛ 1 ۱. ىنعأ «نيمسقلإ نيذه ىوس ام وهو  ةمثألا نيب هيف فلتخم وه ام ءانغلا نمد
 ظ : ماسقأ اضيأ وهو  آعاجإ حابملاو اعاجأ مر
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 ز بيضقلاو ' و 8 و جاکنا ريغ ىف فدلا : لوألا
 ر مضرت مو وها ضحمتت م ىلا تالالا نم اه ريغ كلذكو ‹ هريغو حاكنلا
 ی۔یلاو نيديلاب قيفصتلا 1 لخبايو , ءانغلا لود نم اه 35 برطت الو

 عب اهب شثحابإو هتمرح ی اوفلتخا ماف ؛ اهاثمأو « ةرحلا ىلع برضلاو
 .روهمجلا اههركو طئارشب ةيفوصلا خياشم ضعبو عفاوشلا

 نع .اهاث رك ذ ىلا طئارشلاب طورشملا سانلل ىنغتلا هيف فلتخلا نم : ىناثلا

 نن نم عماسلا نوكي نأ ىهو « باستحالا باصنو ةيئاخراتتلل ًايزعم ةيريجلا
 نأو )م ءاودلا ىلإ صضيرملا جايتحا كلذ ىلإ جاتحاو 3 ىوقتلاب لغو 5 وها. يج

 قماف مهنم سیل دحاو سفج نم الإ مهعيمج نوگیال نأو « درمأ مهثم نركب ال ٠
 ماعطلاو رجألا ذخأ ال صالخإلا لاوقتلا ةين نوكي نأو «ةأرما الو ايندلا لهأ الو

 ىف نقداص نيبولغم الإ اوموقي ال نأو ٠ حوتف وأ ماعط لجأل اوعمتجال نأو
 . مهدجو

 مرحملا تالآلا نع اد رحم ءانغ ناك اذإ طئارشلاب طورشملا ءانغلا اذه لثف
 باصنلا بحاصك ةيفنحلا خباشم ضعب و ةيعفاشلا هحابأ . هيف فلت# وهف ًاعاجإ
 ضعب ىف لعفي ا ىلاعت هللا ركذ ىلع مهطيشنتل لب وهلل ال سانا ناك نإو : لاق يح « حورلا ىف دادغب یتفم ىسونآلا نام هيلإو < هلقن رم دقو ةيناخراتثلاو
 ةهاركلا ىلإ هلعلو «ةدسفم نمضتي من نإ ةحابإلا لمتحف اندالب ىف ليلها ىلح
 © .(؛58:5 حور ) برقا

 خياشإ ةفاعو « كلامو ةفينح وبأ مظعألا انمامإ ههركو «ناتياور هلثم ىف دمحألو
Eاللا نيرخأتملا ةيفوصلا خياشم ضعب نع فود ىذلا وهو  

 8 : 0 جابنحا هيلإ مهجايتحا دنع ًاضيأ كلذو « ةيفنحلا ضعبو ةيعفاشلا بهذم مهنم ارايتخا
 ذه هل سيل نمل مهلعف ةياكحو نارسخو ملظ مهيلع ةمالملاف : ءاودلا لإ يدل ل

 - نأشو لاح لك ىف هءايلوأ بحو هتايضرم علبتا ااو



 ا ا

 امف بهاذملا ليصفتو عئارذلا ذس ةدئاف
 عرفتم مهدنع ةلثسملا هذه_ىف والا م : ةمئنآألا نيب فالتخالا هجو

 2 بحتسملا لب حاملا نأ وهو «لوصألا ف ةفورعملا عئارذلا دسب ىمست ةطباض ىلع
 داش الإ هنع ولحم ال ثيحب  ركنم ةماعلا ةداعلاو فرعلا ىف همزل اذإ ًاضيأ نونسملاو

 مالكلا هيف لصفي مأ اقالطإو ًاسأر هنع عنميو ةهاركلاو ةمرحاب هيلع مكحب له
 ؟ اہنع هولخ دنع حابيو « تاركنملا ىلإ هئاضفإ وأ هموزل دنع هنع عنميف

 رئاعشلا نم لمعلا كلذ نأ نورظني ممن : ةيكلاملا انتاداسو ةيفنحلا بهذف
 هكرتب نوكحبال دصاقملاو رئاعشلا نم ناك نإف « هريغ وأ ةيعرشلا دصاقملاو

 ' روضحلاو ةكرشلا نوزوجيو « هنع تاركنملا ةلازإو هحالصإ نوبجوي لب ًاسأر -
 اك كلذو . هرايتخاو هتردق ىف تاركنملا ةلازإ نكي مل اذإ « ًاضيأ تاركنملا عم
 الأ < ريغلا نم دجوت ةيصعمل ةنسلا كرت الو : عئادبلا نم ناسحتسالا باتك ىف
 «ةحاينلا نم ةيصعم كانه ناك نإو ؛متألا دوهشو ةزانحلا عييشت كرتيال هنأ ىرت
 دنع حيحصلا نأ زمرلا ىف ىمدقملا نع باهشلا لقنو ؟ كلذ وحنو بويحلا قشو
 ىهالملا نم اهيف امل ةوعد كرتك ‹« ةعدب ةنراقمل بلطي ام :كرتي ال هنأ انئاهقف
 هب دتقي مل اذإ اذهو .ربص الإو عنم عنملا ىلع ردق نإف ءةحانل ةزانحلا ةالصو
 ۸۲١( - ص عئادب ) ( ٠٥۰:۲ ىناعملا حور ) نيدلا نيش هيف نأل « دعقي الإو
 ردقيالو ريغلا نم ركنم كانه ناك نإو « داهحلاو ىزاغملا دوهش كلذ لثمو
 0 . ًاضيأ رئاعشلا نم هننإف «هتلازإ ىلع

 نم ناك ءاوس « ةيعرشلا دصاقملاو رئاعشلا نم لعفلا كلذ نكي م اذإ امأو
 ركنم ىلإ ىضفي نأ همزل وأ ركنم هيلإ مضنا اذإ « تابحتسملا نم وأ تاحابملا
 د هکر تب نورمأيو ًاسأر ةها ركلاو عنملاب هيلع نوكحي مهف ةماعلا ةداعلا ف
 8 عوقولا نع ًارذحو عئارذلل ًادس ؛دراوملا ضعب ىف ركنملا نع ًايلاخ ناك نإ د
 لإ ةعيرف نوكي هنأ الإ هسفن لماعلا تح ىف ركنا نع الخ نإو هنأل مد"



of | 

 ريخلا حرشلا ف اك كلذو . ةيصعم ةيصعم ىلإ ىضفا امو « ةيصعمب ه ريغ ءالتبا

 , ناولصلا دعب نيثدجسلا ى دهازلل ىرودقلا حرش نع القن ةينملا ىلع ىلحتن
 زر هن ودقتعي لاهجلا, نأل « هوركف تاولصلا بيقع لعفي اموو : هظفلو

 , ہ۷۳ - ص ىريبك ) ىهتنا - « هوركف هنيلإ ىدؤي حابم لکو ؛ةبجاو وأ

 لرقنم هنأ عم ىدملا راعشإ ةهاركب ةفينح يأ مامإلا لوف ليبقلا اذه نمو
 ىأر الف « هدح هيف اوزواج دق سالا نأ امل « هلعف سو هيلع هللا لص ىنلا نم

 مارك ل يبقلا اذه نمو . عئارذلل دس « ًاقلطم هعنم دصاقملا نم سيل هنأ مامإلا

 ىبلا ليبقلا اذه نمو . نايحألا ضعب ىف ةروثأم اهنوك عم ةعاهمباب ةلفانلا ةولص
 ةءاطلا نأ ىلع ةيآلاب لدتساو . هريسفت ىف ىسولآلا لاق اك رافكلا ةملآ بس نع

 ٠ .رش رشلا ىلإ ىدؤي ام نإف ؛ اهكرت بجو ةعجار ةيصعم ىلإ تدأ اذإ

 رخآلاب هدحأ هبتشي ايرو « منيب قرفي نأ بجي نارمأ انهه نكلو :هيبنت
 ايس ةيصعم ىلإ ًايضفم نوكي دق 'ىشلا نأ وهو «ماكحألا ىف طلغلا ىلإ ىضفيف
 رسب لوألا ىنف « ًايضفم ًاببس نوكي-نأ نود نم ةيصعملا عم عمتجي دقو « اهل

 ثيح ىناعملا حور ى هيلع هبن دقو . ال ىناثلا فو «ةيصضعم ًاضيأ ىضفملا ببسلا '
 هيف عضوم ىف ةعاطلا فالح اذهو :« رش رشلا ىلإ ىدؤي امو » : هلوق دعب لاق

 منجا ةزانج نيريس نبا رضحي مل اذهلو «ناتهبشي ام ًاريثكو ءاهعفد نكمال ةيصعم
 عرسأل ةيصعملا لجأل ةعاطلا انكرت ول :الئاق نسحلا هفلاخو ءاسنلاو لاجرلا هيف ٠

 . اهنيب قرفلل ءاننيد ىف كلذ

 عئارذلا دس ىف ةيكلاملا مالك -
 ماصتعالا باتك ىف ىطاشلا قاشا وبأ مامإلا ةيكلاملا هيقف لاقو

 ةعدبلا ىرج ابراج ريصي هنكلو « ًاعورشم لمعلا لصأ نوكي دق : 00 :۲)

 نالا مازرتلا مارتلي نأ ةلفانلا ىف عمتجا اذإف - لاق نأ ىلإ -:عئارذلا - ا
 اار درو چو لع ر ا قل امو 91001117
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 كلذف « بتاورلا نئسلا اهيف ماقت ىتلا عضاوملا وأ «ضئارفلا ايف ماقت ىلا دجال
 ةنسلاب لمعلا قيرط ىلع ةنسب تسيل ىلا ةلفانلاب لمعلاف - هلوق ىلإ - عادتبإ
 ماوعلا داقتعا كلذ نم مزلي مث ؛ ًاعرش اهب صوصختا ا عارنإ
 لمعلاو ةبنسب سيل ام داقتعا نأل ميظع داسف اذهو « ةنس اهنأ هدنع ملع ال نمو ايي
 هنأ ضرفلا ىف دقتعا ول امك « ةعيرشلا ليدبت نم وحن ةنسلاب لمعلا دح ىلع ا
 رذع رهظ انهه نمو - لاق نأ ىلإ - ضرف هنأ ضرفب سيل امب وأ «ضرفب سي
 هلجألو . ضئارفلا نم اهنأ لهاا دقتعي الثل ًادصق ًاننس مهكرت ىف حلاصلا فلسلا
 ٠ . راثآلا عابتا نع مه رک یا

 : لوقي سوطرط لهأ ىتفم سنوي نب ىسيع تعم : حاضو نبا لاق
 هللا ىلص ىنلا اهتحت عيوب ىتلا ةرجشلا عطقب هنع هللا ىضر باطلا نب رمع رمأ

 مهيلع فاخف اهتحت نولصيف نوبهذي اوناك سانلا نأل « اهعطقف ملسو هيلع
 نوهركي ةنيدملا ءالع نم هريغو سنأ نب كلام ناكو : حاضو نبا لاق . ةنتفلا
 كلام ناك دقو « هدحو ءابق ادع ام لسو هيلع هللا ىلص .ىننلل راثالا كلت ناينإ

 سيل ام ذختيالثل ةعيرذ اذه عيمجو « ريخ ىن تناك نإو ةعدب لك هركي
 ىلإ ئّْللا هركي كلام ناك دقو . عورشمب سيل ام ًاعورشم دعي اوأ ةنس

 «  ءادهشلا روبق ئجم هركي ناكو « ةنس كلذ ذختي نأ ةفيخ سدقملا تيب
 نكلو « هيف بيغرتلا نم راثآلا ىن ءاج ام عم كلذ نم ًافوخ ءابق ئجم هركبد
 مهنكلو ءاهيلإ بودنموأ ةزئاج رومألا هذهف . هوكرت كلذ ةبقاع ءايلعلا فاح ال
 نم ءايشأ فذح عم را ىهنا .ةعدبلا نم ًانوص اهلعف اوهرك

 ظ :MNE) ؛ ) نيا

 ىلا عئارذلا ةدعاق اهنم ١١4(:. :4 ) تاقفاوملا هباتك ىف ىبطاشلا لاق ًاضيأو

 ىلإ - ةحلصم وه ام ىلإ لسوتلا اهتقيقح نأل « هقفلا باوبأ رثكأ ىف كلام اهمحح
  هلوق ىلإ - ًاضيأ لآملا ربتعا هنإف ىعفاشلاك عئارذلا مكخ طقسأ نمو هلو



 .. "ه5

 0 يع ‹ عونمملا ىلإ دصق هنم رهظي مل نم مهتيال هنأ الإ
 ق ةلعاك نأ ره دقن ‹ عونمملا ىلإ دصقلا ىلع لاد وهو « وغلا ٠

 . رخخآ رمأ ىف فالحلاا امثإو « ةلمحلا ىف اهرابتعا

 اهلصأ نع اا اولمبي مل نإو مهنإف : ةيعفاشلا انتاداس امأو

 ا0 اذإ 7 7 : اولاقف « عسوتلا-نم ًاعون اهيف اوعسو دق مهنأ الإ
 ل حابم هنإف هبلإ ةمضنملا تاركنملا نع لعافلا زرتحاو هسفن ىف ًابودنم

 . ةنتفلا ىف هئاقلإ دصقيوأ وني ل ام «ةنتفلا ىف ريغلا عوقو هببسب فيخ نإو

 - اذإن « ةينلاو دصقلا ماقم ةماعلا ةداعلاو فرعلا اوماقأ ةيكلاملاو ةيفنحلاو
 تاركنملا مزلتسي ةيلصألا دصاقملا نم سيل ىذلا بودنملاو حابملا رمألا ناك
 ىداعلا مازلتسالا اذه عم هيف لوخدلاف « ًاذاش الإ هنع ولخي الو « ةداعو ًافرع
 كرتب اوكحف . تاركنملاو ةنتفلا ىف سانلا ءاقلإ ىف ةينلاو دصقلا ماقم مكاق
 لصألا ىف تناك ىلا ةيفاضإلا تاعدبلا ةلمج ليبقلا اذه نمو . ًاسأر لمعلا كلذ
 ةيراحلا تاداعلا ىف تاركنملا اهيلإ تيمضنا مث اهلإ ةبودنمو ةعورشم دالاعا
 ةصوصخم مايأ ىن تيملا نع ماعطإلاو ؛ فيرشلا دلوملا ركذ ىلع لافتحالاك
 ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا مكح ناكف . عرشلا اهزوجي ال ‹ ةصوصخم قيرطب
 . ةركنملا تاعدبلا ليبق نم اهدعو ًاسأر اهكرت اهتلمج ىف

 ةلفح لك : اولاقف مهدنع ةروكذملا ةدعاقلا امف اولمهأ ةيعفاشلا ةداسلا»و 2020
 ناك تاركنملا ىلع لمتشا امو « ًاحابم ناك ىصاعملاو تاركنملا نع تلخ امم
 عومجملا ىلع مكحي ال اضيأ اذه ىف نأ ىكبسلا نبا جاتلا مالك نم تباثلا لب . ًاركنم

 هلا ضنا نإف : هحيشوت یف لاق ثيح ء حابم حایلاو ركنم رکنا لب ء رکنا
 :N ور زر یتا همكم اھت لكاف مرغ

 "أ ىمفاثلا بهذم نإ : ىوانملا لضافلل ريغصلا عماجم ريبكلا حرش هو
 , ( 454 : 5 ىناعمل حور ) ةستفلا نمأ دنع ًييرنت هوركم
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 عامسلا باب یف ( ۸ : ۲ ر ءايحإلا ىف ىلازغلا مامإلا مالسإلا ةجح لاقو
 - هليل اه اوبا طارش عمجتسي م اذل هما رکو هيج حرص ام دعي

 مرحي ال وأ بابلل امسح لاح لکب مارح كلذ نإ : لوقت لهف : تلق نإف
 ؟ ةنتفلا فاح نم قح ىف ةنتفلا فاخن ثيحالإ

 ٠ [هدحأ [ : نالمأ اهبذاجتي هقنلا ثيح نم ةلمتحم ةلئسم هذه : لوقأف
 1 فخ مل وأ ةنتفلا تفيخ ءاوس <« مارح اههجو ىلإ رظنلاو ةيبنجألاب ةولدلا نأ

 . روصلا ىلإ تافتل؛ ريغ نم بابلا مسح عرشلا ىضقف ؛ةلمحلا ىلع ةنتفلا ةنظم اهنأل
 ءادنلاب ا 6 «ةنتفلا فوخ دنع الإ حابم نايبصلا ىلإ ر ظنلا نأ : اثار
 . لاخلا هيف عبتي لب مسحلا مومج ىف

 « ىرخأ ةدعاق ىلع ىنتبي نيهجولا نيب قرفلا لعلو : فيعضلا دبعلا لاق
 «ةروصحم ريغ ءايشأ ىف ىولبلا مومع تاعارم اهنمو « ريسيتلا بلجت ةقشملا نأ ىهو
 الو « بابلل ًامسح ًاقلطم ميرحتلاب مكح < لهسأ ءاسنلا نع زارتحالا ناك ألف

 عسوأو رثكأ مهب تالماعملاو : نوعمتحي ال م ماف, ناببضلا نع زارتحالا كلذك ٠
 ريسيتلا ةدعاق :بابلا مسح ةدعاق ضراعف ۽ و دشأ ميف ميلعتلا ةرورضر

 هو يغ اف + روصلاو ت الامل عابتاب هيف اوعتققا كلذلف ؛ ىولبلا هب معي إف

 یتتسلاک اذه ناكف « هزاوجي مكح ةستففا مف فخرا امو هعنمب مكح ةا
 . ىرخأ ةدعاق لجأل « بالا مسحو عئارذلا ةدعاق نم

 ةرورض لثم اهيف ةرورضلا دجن ال عامسلاو ءانغلا ةللئسم ىف انرظن اذإ نحنو
 عم ةولحللاو رظنلا مكح ىل ةلخاد نوكت نأ ىغبنيف « ناببصلاب ةلماعملاو رظنلا

Oمعآ ىلاعتو هناحبس هللاو .  . 

 عامسلاو ءانغلا باب ى لاوقألا لدعأ

 وه ةهج-و لكل وو «ةفلتخم ءانغلا نم عونلا اذه ىف ءاهقفلا ةظحالف :ةلمحلاب و



- 0۸ - 

 روب ىلع وهف عاملا نم نيرخأتملا ةيفوصلا خباشم ضعب نع كتي امو . اهيلوم
 لاوقألا لدعأو « ةفئاط هرقأو ةفئاط هيلع ركنأ اذهلو < عونلا اذه نم ميلستلا
 , عجاف اظن ىبسلا مامإلا مالكو « ةيريخللا ىواتف نع رم انك ناس د

 وا اذهب لاغتشالا هنع ىكح مث ةعاطلاو دهزلاو ىوقتلاو ةيالولاب فرع نف
 رمو « ةنحلا ینک دقف ةحابإلاو زاوحللا هبهذم ناكف « عاملا نم هيف فلتخلا

 زا ىلع هلمحيو « هب نظلا نسحب نأ هيلع بجو زاوحلا مدع هبهذم ناك
 ةيفنملا روهمجلا دنع حابم ةلاحلا اذه ىفو . ءاودلا ىلإ ضيرملا ءاضتقا هيضتقت

 . مهاوحأو مهسافنأ ةكرب مرح اليك نمحرلا ءايلوأ نع ناسللا فكيلف , ًاضيأ

 نيسدقملا ءالؤه لعف ىلع سيعي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمي نم لحال ! معن
 ةريحلا مهترغو « ًابعلو ًاوهل مهنيد اوذختا نيذلا ىوملا لهأ نم « نامزلا ءانبأ لعخ ۰ . ٠
 ىف الو « لفاونلاو دجهتلا ىف الو ةولص الو موص ىف مهل ظحال مهارت ءايندلا .
 ثيبحلا نوفرعيالو « مارحلا نم لالحلا نوملعيال مهرثكأو « ةعاطلاو ركذلا
 رئام نم اورصتقاو « نيمدقتملا خياشملا ضعب ىلإ مهتبسنب اوعنتقا دق . بيطلا نم
 مرحلا عاملا ىف اولخد مهنأ اذه نم ركنأو دشا . عامسلا ىلع مهلاوحأو مهلامعأ

 سيبلت نم هللاب ذوعنو . همبرحت ىلع اهرخآآ ىلإ اهوأ نم ةمألا تقبطأ ىذلا ًاعاجإ .
 1 . ىكتشملا هيلإو «ناطيشلا

 هنامز ىف حابملا عامسلا كرتدق هرس هللا سدق دينج ةفئاطلا ديس نوري ال وأ
 .فراعملا فراوعو عاعرلا فك نع رم امك ؟ حابملا ريغ ىف سانلا عقي نأ ةيشخ
 ىلع راكنإلا دشأ هرس سدق ىولهد خارج دومحم نيدلا ريصن.خيشلا هئافلخ نم ركنأو . ريمازملاب مهعامس هغلب نيح هباحصأ ىلع هرس سدق ءايلوألا ماظن ركنأو
 لوحالو « نلعب امو ابنم رهظ ام نتفلا نم هللاب ذوعنو ؟ ًركنم فورعملاو « افورعم ركملا داعو « ىواسملا ىف ىواستلا هيف ىدب ىذلا اننامز. كنظ اف ٠ هنامز ىف ءانغلا
 . مظعلا ىلعلا هللا الإ ةوق الو
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 تيربكلا نم زعأ رصعلا اذه ىف زاوجلا طئارش عاجتسا نأ : لصاحلاو
 طئارشلا عاّتجا انملس نإو . ةداع نكمي ال امم لب « رضخألا توقايلاو رمحألا
 سانلا ءالتبال ببسو ةعيرذ ًاضيأ وهف سلاجملا نم ذاش ىف تاركنملا نع هولخو
 اذ فيا نيت ملغ فل ناو ی ا ل بيساو ا
 لعفوأ ةمئألا فالخ نم دافتلسي ام ةياغ نإف ؟ قاشملا مشجتو ماّتهالا اذه ىف ةجاح

 نم لاح ىف هبرمألاالو هبابحتسا وأ « هبوجو ال لعفلا زاوج وه خياشملا ضعب
 ىف عامسلاو ءانغلا مهدحأ لعجي ل مهلك ةيفوصلا تاقبط ىرت ال وأ . لاوحألا

 ؟لاغشألاو داروألا نم هاوس ام نيقلت نيديرملا نقلي لو «قيرطلا تالومعم نم 'ىش
 : ىنعملا اذه ىف هرس سدق ىكبسلا مامإلا لاق ام نسحأ امو

 تاوصألاب تلقو هنع تلأس ىذلا فدلاو صقرلا نب معا

 ٠ تاداسلا ةداس ةيادملا حرش انلبق ةمئنألل فالخ هيف

 تابرقلا ىف هتلعج وأ هتبلط ةعيرش طق تأي مل هنكل
 تاداعلا انتالاح نم هاوسك هب اولاق هلحمب نولئاقلاو .

 نا ب د ىدا شا ن 3 يذاع فورعملا دمحأ خيشلا لاقو

 سلاجلا نوئيبي مهنأ نم اننامز لهأ همسر ام امأو : ءانغلا ىن فالتخالا ركذو

 نيينغملا نوبلطيو «درامألاو قاسفلا نوعمجيو < شحاوفلاو برشلاب اهيف نوبكتريو

 هلالحتساو ريبك بنذ كلذ نأ كش الف : ءانغلا مهنم نوعمسيو « فئاوطلاو

 هنإف قحلا ءايلوأ فالحب ءمهنأش ىف ثيدحلا ومل نيع هنأو « ًانيقيو ًاعطق رفك

 ؛ ىنغتلا نود ثيدحلا وهل ىلاعت هركذ ىف لعلو « مهنأش ىف وهل ثيدح قيم

 ٠ ةقرفتلا هذه ىلإ ةراشإ « ةيباغلا ( مال )و ةيضيعبتلا ( نم ) ركذ ىف اذكو

 ىلإ نامزلا داسف نم غلب دق هنأل « اننامز ىف لهألل هزاوجب ىتفي نأ ىغبني ال اذهلو
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 , داسفلاو ةمهنلل ًاعفد كرتلا وه ىلوألاف «لاحلاو ةفرعملا كلت عم هنامز ىف عامسلا نع

 ن نع باج اا قتلا ىلا لع تجاولا وأ د اه اح
 ىصاعملاو تاركنملا نع هولخ ملس نإ هنإف ‹ بانتجالا لك هيف فلتخلاو مرحلا
 سيل اذه عمو ؛ لبقتسملا ف هريغل وأ هل اهيف عوقولا ةنظم وهف نايحألا ضعب ىف
 . ىهتنملا هبلإ جاتحي الو « ىدتبملاب رضي هنأ نيققحلا دنع ققحلا لب ةعفنم ريثك هيف

 هرس سدق دينحلا نع مهضعب لقنو : ( 4317 : 5 ) ىناعملا حور ىف لاق .
 لاقو . هيلإ جاتحي ال ىهتنملاو «ىدتبملل لالض وه :لاقف « عاملا نع لئس هنأ

 ضارعإلا قوذلا لهأ نم نسيل نمل ىدنع ىلوألا مث : هحيشوت ىف ىكبسلا جاتلا
 بلاطملا نم تسيل ىهو « ةيناسفن ةذل لوصح هيف ام ةياغ نأل « ًاقلطم هنع
 نم مهنودجي ام بسح ىلع مهو « مهلإ ملسم مهلاحف قوذلا لهأ امأو ؛ةيعرشلا
 ظ : , ( ٤۷٠:١ ىناعملا حور ) ىهتنا - مهسفنأ

 نم مهتسلأو « عامسلاو ءانغلا نم مهسفنأ اوفكي نأ ةماع ساناا بجوف
 عاملا ىلع مهلعفل المح « مهب ىدتقملا خياشملا نم هنع ىكحي نم ىلع ريككنلا
 هللا ىف مييعس نإف < ىلوأو ىرحأ كلذب مهو یتلا لهأب نظلل ًاناسحإ « زئاجلا
 ةمئاخ :نكيلف اذهو . ثيدحلا وهلب لاغتش الا نع مهنأش هون دق « تيثحلا ىعسلاب
 نيملسملا هب مفني نأ لوئسملا ىلاعتو هناحبس هللاو . ءانغلاو وهللا باب ىف ءانغلا
 1 ( ١ ر نيمركألا مركأ وهف نسح لوبقب هلبقتيو
=
 

 نع ءانغلا فشك : ىناثلاو « ىهالملا نع ىهانلا :لوألا « نيئزتا ىلع لمتشملا تيدا ره رش ى تيا نعسلاو ب ىعسملا مزلبا اذه بئارغ نس ( ۱ .
 رهش نيرهش نم ةلماك راوي ام ی قات ھا نوعي م دق .هينإ :ءانغلا مو
 ٠ (فلؤم) ھ۳۹۳٠ ةنس مرو "۲ ةنس ةجيلا ىذ ىنعأ ٠۳١١ ةنس ربخآ نم



 "ع١ -

 « مكب ديمت نأ یساو ر'ضرالا ىف ىتلأو اهنورت دمع ر يغب تاومسلا قلخ و

 ىأ «تاومسلا ىلإ عجار هنأ : اهدحأ : ناهجو «ءابنورت » : هلوق ىف

 عجار هنأ : ىناثلا هجولاو . دم“ ريغب كلذك امنور منأو « دمعب ىه تسيل
 نع ريرج نبا هاور ىناثلا هجولاو . ( نزاخ ) ةيئرم دمع ريغب : هانعم « دمعلا ىلإ
 اه : هنعرهللا. ىضر سابع نبا لاق . ةمركعو دهاجمو هنع هللا ىضر سابع نبا

 . نيرسفملا رثكأ هراتخاو « ةداتقو نسحلا نع لوألا هجولا ىورو . اهنورت ال دمع

 ( ةمات ةيقيقح ةركب تسيل ءامسلا

 ةمات ةرك تسيل ءاسلا نأ ىلإ ةراشإ ةبآلا ىف نيهجولا الك ىلعو : تلق

 صيصختل هجو ال ةماتلا ةيركلا ريدقت ىلع هنأ ملعت كنإف « ةفسالفلا تمعز اك
 اهنأ ىلع لادلا دمعلا ىل هجو الف «كلذك ةرك لك لب « دمع ريغب اهنوكب ءامسلا

 اهانغأ هناحبس هللا نكلو « بابسألا ةدامو ةداعلا مكحب دمع ىلإ اهمايقل ىضتقت
 ةيآلا هذه ىف ةراشإلا هيلإ تعقو ام ىلإو ..هتمكح قيقدو هتردق ميظعب دمعلا نع

 ام لاق ثيح « امل رقتسمل ىرجن سمشلاو » : ىلاتعت هلوق تحن ريثك نبا بهذ

 ىنعم مقتسي ال ةمئادلا سمشلا ةكرحو ةماتلا ةيركلا ريدقت ىلع نأ : هلصاح
 ثيدح نع لاكشإلا لحني هبو «ةبقلاك ةمات ريغ ةرك ءامسلا لب ءا رقتسملا
 ( . اهرقتسم تغلب اذإ سمشلا دوج ى ملسم

 . انتوكسو ضرألا ةكرح ىف مالكلا

 ةكرحتم ريغ ةنكاس ضرألا نإ : لاق نمل ةبآلا ىف ل الدتسا ال :ةدئاف

 خيال اك « ةكرحلا ین مزلتسي ال ديملا ىنن نإف « مكب ديمت نأ ٠ : ىلاعت هلوقب

 ديقملا ىنو ؛ ةكرحلا قاطم ال بارطضالا وه ديملا نإف «برعلا ةغل فرع نم لغ

 ةيبارطضالا ةكرحلا وه ىذلا ديملا ىلإ عجار ةيالا ىف ىتلاف «قلطملا ىن مزلتسيال

 اهالکو ًاتابثإو ًايفن ةكرحلا قلطم نع تكاس انهه نآرقلاف ؛ ةكرحلا قلطمال

 . ًاثيدحو بدق ةفسالفلا تبهذ لك ىلإو « القع نالمتحم
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 » ةبآلا « هلل ركشا نأ ةكحلا نامقل انينآ دقلو

 ةوب ريغ نم اهكح ناك هنأ نامقل ف مالكلا __

 لاق هنإف  ةمركع الإ ابن نكي ملو اهكح ناك ناقل نأ ىلع ءالعلا قفتا .
 روهمبباو ءًيبن ناك : ىبعشلاو ةمركع لاق :كرادملا فو . ( نزاخ ) آيبن ناك
 راتخاف ةمكحلاو ةوبنلا نيب ريخ : ليقو . ًايبن نكي ملو « امكح ناک هنأ ىلع
 ىأ « ةمكحلا ناقل انينآ دقل » : ريرج نبا لاقو . ىهتنا  ةباصإلا ىهو ةمكحلا
 ناك هنأ ىلع فلسلا لاوقأ درس مث . لوقلا ىف ةباصإلاو لقعلاو نيدلا ىف هقفلا
 ىذمرتلا ميكحلا یورو . ًايبن ناك هنأ ةمركع نع جرخأو . ةوبن ريغ نم ايكح

 مالسلا هيلع دوواد لبق ةفالخلا هيلع تضرع هنأ » هيف ًاعوفرم ًاثيدح رداونلا ىف «
 ,اهلع ىنعتسأ ىنإف ةريخ هيف ىل ناك نإو « نيعلاو سأرلا ىلعف ًارمأ ناك نإ :لاقف
 .روثنملا ردلا ىف هركذ «مالسلا هيلع لاق اكوأ

 » نيماع ف هلاصفو «

 بابلا ىف ةدراولا تايآلا رسفتو هيف ةمئآلا فالتخاو عاضرلا ةدم رثكأ ديدحت
 هنأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع ىورف ةعاضرلا ةدم ىف ءالعلا فلتخا

 ىضر ىرعشألا ىسوم ونبأ هيلإ بهذ ىذلا وهو ‹ ًاقلطم عاضرلا ةمرح تبثي ' ربكلا وأ رغصلا ىف ناك اميحو ناك اهفيك عاضرلا لب ةدودحم ةدم عاضرلل سيل
 . اهنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع هركاذ نيح هنع عجز مث « الوأ هنع هللا
 ىف اوفلتخا مث . ربكلا نود « مرح رغصلا ىل هنأ ىلع فلل او فلسلا روهمجو
 نوثالث : هللا همحر ةفينح وبأ لاقف عاضرلا ةمرح هيف تبثي ىذلا رغصلا ديدحت
 . هللا همحر ىعفاشلا لوق وهو ءمطفي مل وأ مطف كلذ دعب مرحمال a اهمحر دمعو نسوي وبأ لاقو « مطفي مل وأ مطف ءاوس كلذ دعب مرحب الو «ًأرهش

SS( ١ : £ عئادب) وعبرأ : مهصعب . 
x“ 
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 همحر ماملا نبا لاكلاف ةيفنحلا خياشملا ىف ىوتفلاو اا م
 .( حتف ) حصألا وهو : راتخلا ردلا ىف لاقو . نيبحاصلا لوق E هللا

 ىف هنأ : ةرهوحلا ىف نکل « نوعلا نع ىرودقلا حيحصت ىف اک « ىتفي هبو

 نأ : هلصاحو . ىهتنا  ىوتفلا هيلعو ءمرحم ماطفلا دعب ولو فصنو نلوم
 .. ( ىواطحط ) اههنم لكب ىتفأ نالرت

 : ىلاعت هلوق هلثمو « نيماع ىف هلاصفو » : ىلاعت هلوق ىنعأ ةيآلا هذهو
 ليلد « ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعض وب تادلاولاو »

 نيئاه نع هل باوهلاف . ًارهش نيثالثب لاق نمو «نيماعلاب ديدحتلاب لاق نمل هرهاظب
 ىف ىلاعت هلوقو . نيماعلا دعب ناتتكاسو « نيماعلا ف عاضرلل ناتتبثم اههنأ نيتبآلا
 دعب ةمرحلا تبثي هيليوأت دحأ ىلع « ًارهش نوثالث هلاصفو هلمحو » : فاقحألا
 ضاق قطانلا نإف «تامرحلا باب ىف طايتحالا بجوف ؛ رهشأ ةتس ىلإ نيماعلا
 . تكاسلا ىلع

 < ةقطان لب ةتكاسب تسيل « ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل» ةيآ نإ : لاقي ال

 نم عنمبال ماهلاب 'ىثلا ركذ نأ عئادبلا ىف امل ؛نيماعلا دعب نوكيال عاضرلا نأب

 ةفرع كردأ نمح» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلإ ىرت الأ « هيلع ةدايزلا لاح

 ضو رف نم ةرايزلا فاوط نإف «هيلع ضرفلا ةدايز عمال اذهو ؟ « هجح مث دقف

 دنع هنع هللا ىضر دوعسم نبا هللا دبع ثيدح ىف هلثمو : تلق . ىهّتنا  جحلا

 « كتولص تمت دقف اذه تلعف وأ اذه تلق اذإ » دهشتلا ملعت.دعب هريغو دواد ىأ

 نع بجاو روهمحلا دنع ضرف كلذ دعب مالسلا ةغيصب ةولصلا نع جورحلا نإف
 ىلع ماهلا ركذف « هيلع ةدايزلا عنمبال مالا دعب دئاز وهف لک ىلعو  ,ةفينح ىنأ

 . ميرحتلل ًاديدحتال ةيراحلا ةماعلا ةداعلا ىلع نوكي ةيآلا ىف نيلوحلا

 ؛ :نالوحلا وه عاضرلا ةدم ىف لصألا نأ ىلع بولسألا اذه لدي | معن

 نع راتمنا در ىف امك ًاضيأ ةفينح ىنأ دنع لسم وهو ‹ لضفو ةدايز هيلع ةدايزلاد
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 راجإ نع هلبق ًاضيأ لقنو . ىهتنا - « بويأ نب فلعل افالخ « ةماعلا دنع ملأت الو نمن ,ىلإ امدعب عاضرلا لح نيلوحلا ىف ىنغتسا ول » : طيحلا نع ىناتسهقلا
 , ىهتا - ١ فصنو نيلوح ىلإ بحتسمو « ءانغتسالا ىلإ بجاو هنأ » : ىدعاقلا

 نيلوحلا ركذ : هللا همحر خياشملا رونأ انخہشل نآرقلا تالكشم ىفو

 ررهمجو <« نيدلاولا نيب ةرجاشملا عطقل وه امنإو « بجاولا تيقوتلا ىلع سيل
 : ۴١۷ : ؟) لاقو . كاذ ايأر اذإ ناصقنلاو ةدايزلا زوحيال هنأ ىلع ءاهقفلا

 , ررض كلذب دولوملا قحلي نأ الإ « كلذ هلف لضفلا ىلإ اعد نف اهمامت دعب امأو
 ٠ ومل مدعو لمحلا ةدم نم عقاولا نيب ناك.ام ديدحتلا دعب ةعسوت كلذ نوكي

 رمألا ددحف ىهجو صوصخخو مومع انهه ىعرشلا مكحلا نيبو « ماطفلاب ررضلا
 ىن قايسلا نأ ملعاو : لاق مث . هظفلب ىبتنا - ناصقنلاو ةدايزلا 'ريجأو طسولاب

 عقاولا نأ ىنعي - عقاولا نايبل لب ٠ ىعرشلا مكحلا نايب ف سيل فاقحألاو ناقل
 مكح هيف سيلف « نيلوح ىف ماطفلا وه ةماع سانلا تاداع بسح ىلع ماعلا ف

 ىعرشلا مكحلا نايبل ناك ول هنأ هيلع دهاشلاو  هتحابإ وأ ةدايزلا ميرحت نم ىعرش .
 تاعقاولاو رخئوم ىذلا مكحلا اذه نإف ٠ هيلع ملاعلا ىف عقاولا ءانتبا حصي مل

 مكحلا اذه ىلع هرمأ ءدب نم ملاعلا ىف عقاولا ىنتبي فيكف « ةمدقم ملاعلا ىف ةنئاكلا

 . حيضوتب ىهتنا  مكحلا نايب ىف اهقايس نإف ةرقبلا ( ةيآ ) فالخب ؟ مويلا لزن ىذلا

 نأ ناقل ةروس ىنعي انهه ايهنع هللا ىضر سابع نبا نع لقن دقو : لاق مث
 ؛ هنع عقاولا فلختي دق «ىعرش بصن نالوحلاف ؛ًاضيأ نيلوخلا دعب عاضرلا

 ' هيلع حانجالف رواشتو اهنم ضارت نع الاصف ادارأ نإف ۽ : هلؤق ىف هل ضرعتف
 ركذ ىللاعت هنأ ىنعي . همالك یہتنا ۔ ًاضيأ نيلوحلا دعب ام لمشيل « نإو » :لقی ملو
 دعب اهنأ لعف نيلوحلا ىلع بترم وهو « بيقعتلا ىلع لادلا ءافلاب « ادارأ نإف »
 فعضل كلذ ايري مل نإو هاطف لاصفلا رواشتلا دعب ايأر نإ ' رايخ ىلع ًاضيأ نیل وحلا
 ' 2( 774 - ص نآرقلا تالكشم ) عاضرلا ىلع هاكرن ىبصلاب
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 ْ ار مات نيلوحلا نأ ةميركلا ةبآلا ىف نإ : لاقي نأ نكمبو

 .؟ بألا ىلع عاضرلا رج رجأ بوجو قح ىف وأ ةم رحا قح ىف كا
 بألا ىلع رجألا بوجو قح ف عاضرلا ةدم ماع اهدنعو . هل ضرعتيال صنلاف

EEربحي مل رجأ الب عضرتال و نيل وح ا دعب رجألا تبلط اذإ  
 ê ردلا ىفو . ( عئادب ) نيلوحلا ىلع داز اهف عاضرلا رجأ ىلع بألا
 ا عاجإلاب نيلوحب ردقف ةقلطملا عاضرلا رجأ موزل امأ ء ميرحتلا ىف فالمل

 + نينا لضم و ذيل ىف رخال رم نياق فك ١ ةلضاخو
 ةمرحلا توبث ديدحت وأ « بألا ىلع ةرجألا بوجوو عاضرلا قح ديدح ى :ءأ
 ةفيذح وبأ لاقف « هنع ًاتوكسم ىناثلا قبف . عاجإلاب دارم لوألاو « ةيعاضرلا
 باوحلا وهو . اهيليوأت دحأ ىلع فاقحألا ةبآب الدتسم ًارهش نيئالثب هللا همحر

 ناک ام الإ عاضرال » ظفلب ىطق رادلا دنع امنع هللا ىضر سابع نبا ٹیدح نع
 نإ نع هنري درغ ليتل ملقا :الاقو ىدع نبا هج رخأو «« نيلوحلا ىف
 ةيمش ىلأ نبا هجرخأ كلذكو . باوصلا وهو هوفقو ةنييع نبا باحصأ ]وب يع

 5300006 نع ًافوقوم ةبيش ىبأ نبا هجرخأو ‹ روصنم نب ديعسو قازرلا دبعو

 ظ . ( رجح نبال ةيارلا بصن صيخلت ) اع هللا ىضر

 « هتوبث انملس عوفرملا مكح ىف ناك امل هذه لاثمأ ىف فوقوملا نإ : تلق
 لومحم ثيدحلاو : لاق ثيح ةيادملا ىف هراتخاو « انلق ام وه باوجلا نكلو

 نكميو . باتكلا ىف نيلوحب ديقملا صنلا لمحي هيلعو « قاقحتسالا ةدم ىلع
 ٠ ٠ ظفلب ريغصلا ىف ىناربطلا هجرخأ ام ةياورلا نن لضألا نأب ثيدحلا نع باوحلا :

 نم ىدع نباو قازرلا دبع هجرخنأو « ملح دعب متيالو « لاصف دعب عاضر ال۲

 هج رخأ هنع هللا ىضر رباج نع بابلا فو . فيعض وهو ىلع نع رخآ هجو

 یضر سابع نبا ثيدح یف ىوارلا نأ لمتحيف < هاو دانسإب نسلايطلا دوادوبأ

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . لاصفلا ماقم نيلوحلا دروأف ىنعملاب هاور اهنع هلل
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 «ريصملا إو كيدلاولو ىل ركشا نأ و

 ندلاولاو ىلاعت هلل ركشلا ةيفيك

 يضر, ام لعفو ةعاطلا وه : ليقف « هب رومأملا ركشلاب دارملاب فلتخا
 , نيدلاولا ىلإ ةبسنلاب .ربلاو ةلصلاكو « ىلاعت هيلإ ةبسنلاب مايصلاو ةولصلاك

 نيو « ىلاعت هللا ركش ىدأ دقف سمحللا تاولصلا ىلص نم » ةنييع نب نايفس نعو
 , (حور )زكشلا دارفأ ضعب نايب اذه لعلو . « اهركش دقف اهرابدإ ىف هيدلاول اعد

 خيشلاو ذاتسألاو نادلاولا هيف لخديو ركشلا قحتسي ًاضيأ ةمعنلا ف ةطساولا
 :كرلما كلام مالك نم كولسلا لئاسم ىف هرس سدق خياشملا فرشأ انخيش لاقو -
 ىف ةطساولل ركشلا نأ ىلع لد « كيدلاولو ىل ركشا نأ» : ىلاعت هلوق نإ
 خبشلاو ذاتسألاو نادلاولا ةطساولا ىن لخدو « معنملل ركشلاك بولطم ةمعنا
 مكحلا اذه موم دافأ « ًافورعم ايندلا ىف اهبحاصو » : ىلاعت هلوق هيلإ مض اذإو

 عبتاو » : ىلاعت هلوقل كلذ لثم عابتا زوجيال نكل < ًارفاك نسحملا ناك ولو
 . ىهتنا «  ىلإ بانأ نم ليبس

 ايندلا ف امہبحاصو امهعطتالف ماع هب كل سيل ام يب كرشن نأ ىلع كادهاج نإو »
 «نولمعت متنك امب مكتبنأف مكعجرم ىلإ مث ءىلإ بانأ نم ليبس عبتاو ءآفورعم

 اىث الك هلغج ىتح كيرشلا ىن ىف غلوب « ملع هب كل سيل ام » : هلوق
 نأ حصيو معي نأ حصي مودعملاو « لع هب قلعتي نأ حصيال ام ىح غلوب مث
 قتل معلا ىن ليبق نم سيلو « ًاقلطم لوهجما كلس ىف لخدأف ؛ىش هنإ : لاقي

 فو نسح ريرقت اذهو : حورلا ىف لاق . ىرشخمزلا هركذ اذك . هدوجو
 - . ةميظع ةغلابم

 , غيشلا هيضئري ًافورعم ًاباحص ىأ « افورعم ايندلا ىف اهبحاصو » : ىلاعت هلوق
 د « اهرابتناو امئافج مدعو « اىئاسكإو اهماعطإك ةدورملاو مركلا هيضتقيو
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ام اذإ اىمتاراومو ءاضرم اذإ |هتدايع
لا رم نيوهتل « ابندلا ف هركذو . ات

 | 58 ةيحص

 : ليقو «اعبط ههرك نإو هنع ناسنإلا مأسي ال نأ ىغبنيف ءلئالق مايأ ىن اهنأ ىلإ

 . ةينيدلا نود ةيويندلا رومألا ىف امب قفرلا نأ ىلإ ةراشإلا

 ::ةباصاحو عةعاطلاب صالخإلاو ديحوتلاب « ىلإ » عجر ىأ « بانأ نمو
 . اهليبس ال نيصلخلا لببس عبتا

 نع ىور امك هنع هللا ىضر ركبوبأ وه « بانأ نم » :-مهضعب لاقو
 .  رذنملا نبا هنع جرخأ اك - لوقي جيرج نباو « امنع هللا ىضر سابع نبا

 ٠ هيلع هللا ىلص وه : لوقي دحاو ريغو . لسو هيلع هللا ىلص دمحم : « بانأ نم»

 . ( ًاصخلم ىناعملا حور ) مومعلا رهاظلاو .نونمؤملاو ملسو

 ىلأ نب دعس ىف تلزن ةيآلاو . اهعوجرو كعوجر ىأ « مكعجرم ىلإ مث »

 ركاسع نباو هيودرم نباو ىناربطلاو ىلعي وبأ جرخأ امك هنع هللا ىضر صاقو

 : لاق هن هللا ىضر ( )١ صاقو ىنأ نب دعس نأ ىدبنللا ناؤع ىنأ نع

AFIیاب ارب الجر تنك « ةبآلا « كادهاج نإو » ةبآلا هذه ی  

 اذه كنيد نعدتل «تثدحأ دقف كارأ ىذلا اذه امو «دعس اب : تلاق تملسأ الف .

 لعفتال : تلق !همأ لتاق اي : لاقيف ىل ريعتف تومأ ىتح برشأ الو لكآالوأ .

 دق تحبصأف لكأتال. ةليلو ًاموي تثكف .'ىشل اذه ىنيد عدأ ال ىنإف «همأ اي
 تيأر الف «ء اهدهج دتشا دق تحبصأف « لكأت ال ةليلو ًاموي. تثكف ت 1

 ًاسفن ًاسفن تجرخف سفن ةئام كل تناك ول هللاو نيملعت ءهمأ اي :تلق كلذ

 كلذ تأر الف . ىلكأت ال تئش نإو ىلك تئش نإف « “وشل اذه ىنيد تكرت ام
 .( حور ) ةيآلا ا تلکا

 رظنيلف « كلام نب دعس ىلإ هبسنف [ضيأ ىناربطلا نع' ريثك نبا هركذو ( ) ١

 ا



 E 8 رع ظ

 : لئاسم ىلع ةيالا تلد

 ظ ۰ قلاحللا ةيصعم ىف قولخل ةعاط ال
 را قولخلا ناك نإو « قلاحلا ةنيصعم ىف قولخل ةعاط ال هنأ : اهادحإ

 005 معو . ىدمحألا ريسفتلا ىف لاق . نيدلاولا ىتح هيلع ةماركو ةمرح
 ناطإف نيدلاولا قح ىف كلذ عنم املو « كرشلا ىف نيدلاولل ةعاطإلا زاوج
 ماعم رئاس ىف اهريغ ةعاطإو اههتعاطإ عنم اذكو . عم نأ ىلوأ كرشلا ىف اهريغ |

 . ٠ ىلاللا ةيصعم ىف قولخل ةعاط ال » :مالسلاو ةولصلا هيلع لاق ثيح «سايقلاب
 عرش اذهبو . « كلامو كلهأ نم جرخت نأ كارمأ إو » :نيدلاولا ةعاطإ ىف مالسلاو :راصلا هيلع لاق اذهلو « نكمأ ام ردقب بجاوف ىصاعملا ريغ ىف اهتعاطإ امأو
 ىلع ؛نيرفاك اناك نإو اههلتق ءادتبا هيلع مرحيو « دلولا ىلع !ههبلع ةقفنلاو ناسحإلا
 . «ًافورعم ايندلا ىف اهبحاصو » : هيلع لدي ام

 ايندلا ىف امهبلإ ناسحإلاو ربلا كرتيال_نيقساف وأ نيرفاك نادلاولا ناك اذإ
 عمي ال ًاقساف وأ ًارفاك ناك اذإ هيلإ نسحم لك اذكو نيدلاولا نإ :ةيناثلا

 هديلفنو هعابتا زوجي ال ! معن «ةيويثدلا رومألا ف هيلإ ناسحإلاو تافاكملا نم كلذ
 , ىدمحألا ريسفتلاو حورلا ىف اذك . نيصلخا نينمازملاب صوصخم عابتالا لب
 ؛رمحلا توصل تاوصألا ركنأ نإ كتوص نم ضضغاو كيشم ىف دصقاو روخن لاتمم لك بحي ال هللا نإ حرم ضرألا ىف شمت الو سانلل كدخ رعصت الو »

 e a e نزلي ىلإ ع مدرع وب هلو انك امالا #1 نتا« ضرألا ىف شمت الو و . نوربكتملا هلعفي اک ۽ كهجو ةحفص موت د مع لالو . سالا نع ضارعإلا لجأل كدحن رعصت ال : دارملاو « ةي 'سانلل» مالو . رعصلاك ربكتلل ارو + ناسنإلا ى ةوقالاك هشع هس راب ربعبلا ىرتعي ءاد وهو نيتحتفب اهالکو «ديصلا ىعمب رعصلا نم «رعصتال »
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 نم ضضغاو » عارسإلاو بيبدلا نيب هيف طسوت ىأ « هيف حرملا نع 0 نع بانئجالا

 توصلاك كقول « ضغلا » » رحبلا قو . ا

 : ةرشاعملا هبادآو قالحخألا نم لئاسم ىلع .ةيألا ا

  نربكمملا ةداع وه اك بطاختلا دنع سانلا نع ضارعإلا ةمرح
 اناك :نإ هنإف . ملكتلاو ٠ ةاقالملا دنع سانلا نع ضازعإلا ةهارك : ىلوألا

 هبشتلا نع ولخي الف ربك نع نكي مل ناو « ةريبكو مارح وهف رخفو ربك نم اٹشان
 تنأو ملكت ال :« سانلل كدخ رعصت الو » مسأ نب ديز نع كلام لاق . نيريكتملاب

 دنع رشبلا ردهظي ملسو هيلع هللا لص تاداسلا ديس ةداع ناك كلذكو . ضرعم

 نع لئاهثلا ىف ىذمرتلا هاوز اك ءرابكإلاو ضارعإلا بنتجيو < ملكتلاو باطخلا

 هللا نلص ةللا لوسر ةريس نع ىنأ تلأس : لاق » اههنع هللا ىضر ىلع نب نيسحلا

 سيل « بناجلا نيل « قلخلا لهس ءرشبلا ماد ناك : لاقف هئاسلج ىف سو هيلع
 ىهتشي ال اع لفاغتي « حاشم الو بايعالو شاحفالو ‹ باضصالو ظيلغالو ظفب

 امو رابكإلاو ءارملا : ثالث نم هسفن كرت دق . هيف بيجيالو « هنم سئوبالو

 0 ثيدحلا « هينعبال

 بيبدلاو ةعرسلا نيب طسوتلا ىشملا ىف ةنسلا

 . نيباو « راقولل بهذملا عارسإلا نيب ىشملا ىف داصتقالا رايتخا : ةيناثلا

 ىثملاب دارملا وهو . ءاسنلا لالدك لالد:وأ « ءاليحللاو ربكلل رهظملا بيبدلا
 هيفو « ًانوه ضرألا ىلع نوشمب نيذلا نمحرلا دابعو » : ىلاعت هلوق ىف ًانوه

 « زواجتم ةدشو ةعرس ىف نوكت دق ىهو « نيربكتملا نيلاتخلا ةيشم ةهارك

 ءاهب بهذت ىثملا ىف ةعرسلا » سو هيلع هللا لص. ىنلا نع ىوري امف دارملا ود

 ٠ ريغصلا عماملا ىف اذك ( ضر هنع هللا ىضر'ةريره ىنأ نع ( طخ ) « نمل
3 

 ا
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 ررختلاو ؛ نيبال ی هع نايبلم (هالک و ةبراقتم تاوطخو بيبد ىف نوكت دقو
 يزمرزلا هاور اک . بامصألا بهو بادآلا لع نم ةنس وه اههنيب دصقلاو اهنج

 و هيلع هللا ىلص هيشم ةفص ى( هنع هللا ىضر ةلاه ىنأ نبا دنه نع لئامثلا ىف
 مفر ىأ « اعلق لاز هناكم نع همدق لاز وأ بهذ اذإ ىأ ؛ اعلق لاز لاز اذإ و

 خب هاطخ براقيو الايتخا ىشمب نك ال ةوقب ئاب ًاعفر ضرألا نع هلجر
 يه ىأ « انوه ىشعيو » هيفرط ىلإ ال ىشملا ننس ىلإ الئام ىأ « ًايفكت وطخمي »

 قف الو ۰ هيمدقب برضي ال « ملحو راقوو « تم نسحو ةنيكسو ةدوت ىف

 « اعلق لاز لاز اذإ » : هلوق نإ : كربتم لوق نسحأ امو . ًارطب الو ًارشأ هيلعنب

 ىلإ ةراشإ « انوه ىشمي » : هلوقو « ضرألا نم هيلجر عفر ةيفيك ىلإ ةراشإ
 : لئاشلا ىلع هحرش ىف ىراقلا ىلع الم خيشلا لاق . ضرألا ىلع اهعضو ةيفيك

 « اطحلا رصقب نفصوي نبنإف ءاسنلا امأو « لاجرلل ةدومحملا ةيشملا ىهو »

 . ( ١ : ٤۳ لئامثلا حرش ىف لئاسولا عمج )

 ببخ نع نوبني اوناك » : هنع هللا ىضر دوعسم نبا لاق » : حورلا ىو

 ىضر ةشئاع نإ » :ةياهنلا ىو . « كالذ نيب ًايشم نكلو ؛ ىراصنلا بیبدو «دوهلا

 هنإ : ليقف ؟ اذهل ام : تلاقف اتفاخحم تومي داك لجر ىلإ ترظن اهنع ىلاعت هللا

 ؛عرسأ ىشم اذإ ناك و « ءارقلا ديس هنع هللا ىضر رمع ناك : تلاقف « ءارقلا نم

 تداهملا بيبد قوف ام هيف عارسإإلاب دارملاف . «عجوأ برض اذإو ءعمسأ لاق اذإو

 . دابعلا ىزب أيزتي امم « هتاكرح لقيو هتوص ىحي ىذلا وهو

 عسي ل نإو اقلطم توصلا ءافخإ ال توصلا ضغ بابحتسا : ةشلاثلا

 رم اك ءعمسأ لاق اذإ هنع هللا ىضر رمع ناك كلذلو . هيذؤي هنإف « بطاخلا
 ! . اع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ةياور ىف ًافنآ

 رم امك ۲ قاوسألا ىف ًاباضص الو » ملسو هيلع هللا ىلص هلئام ىف درو دقو
 . لاحلاو ةجاملا ىعارب نأ بدألاو « ةجاحلا قوف رهجللاو بخصلا وه مومذملاف



 نادال كن

 هيلع ناك انك < لاحلا هيضتقت امسح رهج مالكلاب رهجلا ىلإ ةجاحلا تعد نإؤ
 رها ىف نكي ل نإو . اهاثمأو ناذألاو بطحللاب نورهجي هباحصأو مالسلاو ةولصلا

 . هتوص ضغ ةجاح

 'عفر فلكتتال ىنعي « كتوص نم ضضغاو » :نآرقلا ماكحأ ىف ىنرعلا نبا لاق
 دقو . ىذ'وي فلكت ةجاحلا نم رثكأب رهجلا نإف « هيلإ جاتحت ام هنم ذخو توصلا
 « كءاطيرم قشنت نأ تيشخ دقل » : هتقاط نم رثكأب ناذألا عفر فلكت نذل رمع لاق
 . ةناعلا ىلإ ةرسلا نيب ام ءاطيرملاو



 )١( بيغلا حيتافم نع بيرلا فشك

 ىردن امو ءماحرألا ىف ام ٍلعيو ؛ ثيغلا لرنيو ةعاسلا لع هدنع هللا نإ »
 , ؟ تومت ضرأ ىأب سفن ىردت امو ؟ ًادلغ بسكت اذام سفن

 ىلإ ءاج رمع نب ثراولا هل لاقي الجر نأ » ةمركع نع رذنملا نبا جرخأ
 ندالب تبدجأ دقو ؟ ةعاسلا مايق ىتم «دمحم اي : لاقف سو هيلع هللا لص ىنلا
 اذاف مويلا تبسك ام تملع دقو ؟ دلت اف ىلبح ىتأرما تکرت دقو ؟ بصخم یف
 هذه تلتف ؟ تومأ ضرأ ىأبف تدلو ضرأ ىأب تملع دقو ؟ ًادغ بسكأ
 . ىناعملا حور ىف اذك . ىبلعثلاو «ىدحاولاو «ىوغبلا ةاسلا ىح هوحن رك ذو . « ةيآلا
 . هللا همحر ريرج نبا نع هلثمو «دهاجم نع حبجن نبا نع هوحن ريثك نبا هركذ دقو

 : ىنعأ «سمحللا ءايشألا لعب ىلاعتو هناحبس هصاصتخا ىلع ةيآلا تلدف

 نيبعتو « ًاناكمو ًانامزو ًاك و ًافيك ثيغلا لوزنو « نييعتلاب ةعاسلا مايق تقو
 ناسنإلا تومو « لبقتسملا ف ناسنإلا بسكي امو « ىثنأو ًاركذ ماحرألا ىف ام
 ةروس ىف ىلاعتو هناحبس هللا اهامس ءايشأ ةسمخ هذهف . نوكي نيأو نوكي یم
 الإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو » :العو لج لاق ثيح بيغلا حيتافمب ماعنألا
 : لاق هنأ اهنع هللا ىضر سابع نبا نع رذنملا نباو ريرج نبا هجرخأ انآ « وه
 نبا نع هوحن ىورو . ةيآلا « ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ » التو سمحخ بيغلا حتافم
 . ًاعوفرم اههنع هللا ىضر رع نبا نع اھ ريغو ىراخبلاو دمحا جرخاو ءدوعسم

 ريرج نبا هجرخأ اك « نزخلا وهو < حتفلاب حتفم عمج امإ « حتافملاو »

 ءبننلا يتافم نع بيرلا نشكو ب هوا اذه تيم عل ر شن لهسيل «سيغلا حتافم نع بيرلا فشك ب ءزحلا اذه تيمس )١(
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 حتفلا ةلآ حاتفك وهو رسكلاب حتفم عمج امإو ؛ ىدسلا نع متاح ىلإ نر «

 تبثأو لافقألاب اهنم قثوتسملا ءايشألاب بيغلا هبش ثيح ةراعتسالا ىلع ماللار
 الييحن حيتافملا ل .

 :اهيلع عالطإلا بجي ةمهم رومأ انهه مث

 رصحل سيل سمح اب صيصخبلا

 صتخلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نإف «سمحللا هذبب صيصختلا هجو : لوألا
١ 

 هذهبب صاصتخال اذاف « لمنلا ةروس ىف هيف لوقلا انلصف امك ‹ هلك بيغلا لعب

 سيل اذه نأ ىلع للعلا لهأ نم نيققحلاو نيرسفملا روهمج نأ عاف ؟ سمحلا

 نم حورلا ىف لاق . ًاقلطم بيغلا لع هب دارملاو «ليثمتلا ليبق نم لب صيصختب
 .صيصخت نم ىأ - رابخألا ىف امو « ىلوأ قارغتسالا ىلع لمحلا لعلو : ماعنألا

 نأ ةهبش ال ذإ « رصحلا ىوعد ىلع ال « مهملا ضعبلا نايب ىلع لمحي - سمملا

 . ىنا  ىلاعتو هناحبس هللا الإ ًاضيأ هملعي ال تابيغملا نم سمخلا ادعام

 زع هللا الإ هملعي ال بيغ لك نأ ملعب نأ ىغبني ىذلاو : ناقل نم ًاضيأ هبفو

 عوقول رك ذلاب تصح امتإو ؛ سما اذه ةروصحمل تابيغملا سیلو لجو

 : ىنالطسقلا لاقو . اهب معلا ىلإ سوفنلا قاتشت ام ًاريثك اهنأل وأ « اهنع لاؤسلا

 ىنيال ددعلا نأل ؛ ىهانتي ال بيغلا ناك نإو ًاسمخ سو هيلع هللا ىلص ركذ

 ىهتنا  اهملع نوعدي اوناك ىلا ىه ةسمحلا هذه نآلو « هيلع ًادئاز
 ( هظفلب حور )

 ٠ عيمج نآل ؟ ةسمحللا ركذ ةدئاف اف : تلق نإف : ىدمحألا ريسفتلا فو

 _ اهحتافم اهنآل « تابويغلا مظعم ةسمحللا هذه نأ هتدئاف : تلق . كلذك تابيا

 انخيش بهذ هيلإو « نآرقلا نايب ىن خياشملا فرشأ انخيش دافأ هلثبو . ىت

 . سفنلا هيلإ نئمطي ىذلا وهو . مظعلا نآرقلا ىلع هيشاوح ىف ىنا
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 . ي ملطي ملف ؛ نهب هللا رثأتسا ءءايشأ اهنأ» ةداتق نع ريثك نبا هاور امو
 ا هاور امو .ثيدحلا « السرم ابن الو ًابرقم اكلم

 , سمحلا الإ ئش لك حيتافم تيتوأ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نع اهنع هلل

 رن ىنوأ » : هللا دبع لاق هنع هللا كر دم نبا نع دا كور فاكر

 ريدك نبا ىف اذك . ثيدحلا « سمح ريغ "یش لك حیتافم لسو هيلع هللا یلص
 .( £: ١9"

 ةكئالملا نم ًادحأ طعي مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع لومحم هلك اذهف
 ركذلا صيصختو « بويغلا نم اهريغك سمحلا هذهب ًايعطق اطيح ًايلك الع لسرلاو ٠

 رثك هضقان اذه ىلع لمحي مل نإ هنإف ؛ ةيآلا ىف هصيصختك ثيدحلا ىف ةسمحلناب
 ةسحلا هذه نم ءايشأب رابخإلا اهيف ىتلا ءايلوألاو ءايبنألا نع ةدراولا تاياورلا نم
 0 . تابيغملا نم اهريغ نع مهرابخإك

 ثيداحألا ىف هلثمو ةيآلا ىف سمعلناب ركذلا صيصخت نأ ملعف : هيبت
 .تابيغملا عيمجل لماش ماع مكحلا لب « اف رصقلاو رحل سيل .ةروكذملا

 ركذلا ف سمحلاب صيصختلا ةدئاف

 جرخأف سمخللا هذه نع عقو لالا نأل امإ ىركذلا صيصختلا ةدئافو
 سوفنلا قاتشت ىلا ةمهملا رومألا ىه ةسمحلن هذه نأل امإو ؛لائوسلا قبط ىلع باوحلا
 معلا نوعدي اوناك ىتلا یه اهل امإو ؛ اهب معلا ىلإ تاجاحلا سمنو « اهملع ىلإ
 : تابيغملا عيمج لوصأ ىه ةسمحللا هذه نأل امإو ؛اهاثمأو ةناهكلاو موجنلاب اهب
 ؛ هيشاوح ىف ىناؤعلا انخييش هليصفت ضعب ركذ اک بتويقلا ةماع امف ىواعنيو
 .ثيداحألا ىرم اك ةوبنلا ناسل ىلع هلثمو « بيلا حيتافمي نآرقلا ىف اهتيمست هديويو
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 ايخاألا ىف نيمجنملاو ءابطألا نع ىكحي امو ءايلوألا ضعب نع ىورب امع باوجلا
 بابلا اذه ىف

 00 ىناثلا
 دحأ توم وأ « ًادغ دحأ بسك نع وأ «ماحرألا ىف ام نيبعتب وأ © ثيغلا لوزن

 نع یک ام هلثمو . لاق ام قبط ىلع رمألا ناب مث ءاذك ضرأ ىف 8
 ةفسالف نم نييعيبطلا نم دالبلا رئاس ىف مويلا دهاشي امو ءءابطألاو نيمجنملا ضعب
 مهتدص رهظب ایرو ؛ اذك رادقم ىف اذك دلب ىف ثيفلا لوزنب نوربخي رص
 . صنلا !ذه ضراعي اهنأ هل ةربخ ال نم نظيف ًابيرقت وأ ةقيقح

 رثكأ نأ نم :لمنلا ةروس ىف بيف لع ثحب ىف هليصفت رم هنع باوحلاو

 تارامأ ىلع ةينبم اهرثكأ اهنإف < حلطصملا بيغلا ليبق .نم سيل رابخألا هذه
 ىلع ةينبم اهضعبو ؛ بيغ ملغ ال لالدتسا يلع ناكف « اهلاثمأو ةيموجن وأ ةيعبط

 ماهإلابو ء مالسلا مهيلع ءايبنألا قح ىف ىحولاب ىلاعتو هناحبس هللا نم مالعإلا

 ةيآلا ىف ىثملاو ؛ بيغ ىلع ال ميلعتب الع ناكف « مهنع هللا ىضر ءايلرألا قح ىف
 ىف ًايفنم ًاضيأ معلا قلطم ناك نإو « ملعلا قلطم ال ءايشألا هذه نم بيغلا راع وه

 . نآرقلا نایب ىف اذك . ىرخأ ,لئالدب « ةعاسلا رمأ

 ف ىمسي ال ‹ نيمو نظ ىحولا هب لزن ام ىوس هلك اذهف ًاضيأو

 . ًاملع حالطصالا

 نم تايئزج ىهف تاياكحلا نم یکم وأ رابخألا نم یورہ ام لك ًاضيأو
 هذہب ىعطقلا متادلا طيحلا ىلكلا للعلا وه العو لج هتاذب صتخلاو « سمحللا هذه
 هئايلوأ ضعب ىلاعتو هناحبس هللا عالطاف « تابيغملا نم اهاوس امو ةسمحلا

 بكار موجنلا نم تاعانصلا بابرأ ىلاعت هعالط إ وأ هتايئزج نم ضعب ىلع
 سمحللا هذه نم تايئزج ىلع بابسألاو تارامألا نم مه قلخ اعب اهلائمأو

 . ىش ىف ةيآلا نومضم ضقانيال اه اوس امد
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 ررر اب هريسفت نم رم ام ىلع مالكلا دافم نإف « مالكلا بولسآ ىف : كثلاثلا

 و نكلو « هاوس نم هيفنو سمحللا هذه ملعب ىلاعتو هناحبس هصاصتخا
 لاعتو كرابت هلل هملع تابثإ ىلع ةعاسلا رمأ ىف رصتقاف . مالكلا بولسأ ىف ننغتلا
 هيلإ هلعف دانسإب ثيغلا ف رصتقاو « هاوس نمع ىننلاب حيرصت نود نم ًارصق

 فام ىفهركذو « هادع نع ی الو « رصقلاب الو ملعلاب حيرصت نود نم لجو

 ركذو «هادع نمت ىن الو رصحلاو رصقلا فرحب حيرصت نود نم هملع ماحرألا
 نه ىن ةكحلا اف . تومت ضرأ ىأ ىف كلذكو «هاوس نمع هيفن دغلا بسك ىف
 ؟ بولسأ ىلإ بولسأ نم رييغتلا

 هتمجرتب رصتقنف نآرقلا نايب ىف هنايب خياشملا فرشأ انخيش داجأ دقو

 لوألا ثحبلا ىف ًافثآ انركذ امب هركذ دعب لاق ثيح ةيبرعلا ىلإ ةيدنفأ نم
 هيلإ ثيغلا ليت دانسإ ثيغلا لارني » : ىلاعت هلوق ىف ركذ : ثلاثلاو ىناثلاو
 معلا دانسإ وه هنم دوصقملا نأ ماقملا ةنيرق نم مع هنأل كلذو ‹ هملعال ىلاعت
 دابق ةرصع رخ نام ثيلا لي قم ل اا ق كلاب يلا
 . اذه ىلإ ةراشإلا عقت مل« ثيغلا ليرنت ملعي » :ليق ولو

 هب هصاصتخا ىلع ثيغلا وأ ماحرألا ىف ام ملعب لدتسا فيك : عسبارلا
 . صاصتخالا ىنعم لصح ماقما ةنيرقب هنأ باوحلا ؟ ىلاعتو هناحبس

 لوزنو « نيعتم رمأ ةغاسلا نأ باوحلاف ؟ ةيلعفلا ةلمحلاب « ماحرألا ىف ام ملعيو ثيغلا لارني و ةيمساإلا ةلمحلاب ةعاسلا رمأ ريبعت ىف ةمكحلا ام : سماحللا
 .ددجتلا اذه ىلإ ةيلعفلا ةلمحلاب ريشأف « ةددجتم رومأ ماحرألا ف نوكتلاو ثيغلا

 باوحلاف ؟ هيف ةمكحلا اف ةبآلا « سفن ىردت امو » : ناو يارجل هيف نم هيفن ىو « معلا ةغيص هناحبس هل معلا تابثإ ىف ركذ دق : سدأسلا
 ٠ . ًاضيأ ريبادتلاو ليحل اب عاطتسيال بيغلا لع نأ ىلإ ةراشإ هيف ناكف < و ةليح عونب ونب بستكم ملع ىلع قلطي ر ةياردلا ن
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 «ًادغ بسكت اذام » : ىلاعت هلوق ىف هسفن بوسكم صیصح . عباسلا
 . ىلوألاب هريغ بوسكم نع ملعلا ىنن ىلإ ةراشإ

 « تومت ضرأ ىأب سفن ىردت امو » : ىلاعت هلوق ف رک ذ دق : نماثلا
 باودلباف «هل مولعم ريغ ًاضيأ هتوم نامز ناك نإو طقف هتوم ناكم نع هملع ىنن
 «لاحلا ىن ًادوجوم نوكي نأ نم لقأ الو « هدهاشو هنكس امم نوكي امبر ناكملا نأ
 هنع ملعلا ىننف «لاحلا ىف دوجوم الو دهاشم ريغ هنإف «لبقتسملا نامزلا كلذك الو
 . رهظأو رهظأ

 ءايشألا ىف ىلاعث هب صاصتخالا نايب مالكلا اذه نم دوصقملا : عساتلا
 هملع تابثإب ىلوألا « ةثالثلا لمحلا ىف ركذ صاصتخالا اذه نكلو « سمحلا
 ؟ كلذ ىف ةكحلا اف « قلحللا نع هيفنب نيتريخألا نيتلمحلا فو « اهب ىلاعت

 برقأ اهملع ناكف « مهلاوحأو دابعلا لاعفأ نم توملاو بسكلا نأ باوح لاف
 « هنع دعبأ اهملع ناكف مهريغ ءايشأ لاوحأ اهنإف « ىلوألا ةثالثلا فالخب هبلإ
 رهظأ دعبألا ىن ءافتن الا ناك و « ىننلاب هيف حرص ىلعلا لامحا برقألا ین ناك الف
 . العو لج قحمل هتابثإ ىلع ىتكاف

 ليثمتلا هيف دارملاف « سمخ بيغلا حيتافم » : ثيدحلا ىف درو : رشاعلا

 . ىهتنا  مومعلا دارملا نأ نم انلق ام ضراعيالف
 مسقني بيغلا نإ » : ميظعلا نآرقلا ىلع هيشاوح ىف ىناهعلا انخيش دافأ : ةدئاف

 اهنمو اهتايلك اهنم ناوكألا مث « ةيبيغ ناوكأو « ةيبيغ ماكحأ : نيمسق ىلع
 ‹ هلسرو هئايبنأ اهيلع ىلاعتو هناحبس هللا علطا دق ةيبيغلا ماكحألاف ؛ اهتايئزج
 و « لوسر نم ىضترا نم الإ ًادخأ هبيغ ىلع رهظيالف » : هلوق ىف راشأ هیلاو
 ءاش نم اهنم ءاش امب ىلاعتو هناحبس هللا علطا دق اهنم تايئزحلاف ةيبيغلا ناوكألا
 صوصخم هلك بيغلاف . هقلخ نم ًادحأ اهيلع علطي مل اهنم تايلكلاو « هقلخ نم
 ىلكلا للعلا ىنعمب بيغلاو . همالعإب الإ دحأ هك ردي ال هنأ ىنعمب ىلاعتو كرابت هللا
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 , ناك نم ًانئاك قلذل هكاردإ نكمب ال ثيحب ىلاعتو كرابت هللاب صوصخم طيح
 . ًاصخلم ىبهتنا «  ناك انيأو امفيكو

 ىلع صاصتا ركذ امك « ماحرألا ىف ام لعيو » : ىلاعت هلوق لد و

 ,هدوجو نظلا ىلع بلغي دق ناك نإو « اندنع ةمولعم ريغ لمحل ا د وجو ةقيقح نأ
 ني دقو ٠ اه فذاف ريغ هسفن نم هتأرما لمح ین ام نوكي نأ بجوي اذهو
 0 . ىهتنلا . فلس اف كلذ

 رفظملا رفص نم ثالثل كلذو «ناهتل ةروس ىلاعتو هناحبس هللا دمحب مت اذهبو
 (رخآ و الوأ هلل دمحلاو (177) فلأو ةئام ثالث دعب نيتسو ثالث ةنس
 . ًانطابو ًارهاظو



 ةدجسلا ةر وس

 « كلبق نم رذن نم مهانأ ام امف ردننل »

 ضراعغتلا رهاظ نيتيآ ١نبب قيبطتلا

 . « ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم نإو » : ىلاعت هلوق عم ةيآلا هذه لكشتسي
 : فشكلا مالك ريشي هيلإو « كلبق نم مهنم ريذن مهاتأ ام انهه دارملا نأب بيجأو
 وأ « اهريغ نم وأ اهنم «ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم نإو » : ىلاعت هلوق ىنعي كانهو
 ىذلا ملاعلاو لوسرلا نم معألا ىلع ةيآلا كلت فو ؛لوسرلا ىلع هيف ريذنلا لمحي
 ْ .-هنع رذني

 عطقني مل ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا نإ : ةكئالملا ةروس ريسفت ىف نايحوبأ لاق
 هللا ىلص دمحم ةثعب تقو ىلإ لقنب امإو « مهءايبنأ نم ةرشابمب امإ ةمأ لك نع ظ

 فأ اهانعم «ريذن مهواج ام ًاشبرق نأ ىلع لدت ىلإ تايآلاو . لسو هيلع

 اهراثآ تعرش امل !معن . الف تعطقنا ةراذنلا نأ امأو « نيبرقألا معءابآو
 لهأ لاح نم مالكلا لع لهأ هركذ امو « ملسو هيلع هللا لص دمحم ثعب سردنن

 ضرألا هجو ىلع ةّمأ دجوت الف ؛ عقاو هنأ ال «ضرفلا بسح ىلع كلذ نإف «ةرتفلا
 . ىهتلا - هتدابعو لجو زع هللا ىلإ ةوعدلا تملع دقو الإ

 ىن ىأ « رشابم ريذن نايتإ انهه ىنملا نأ هاضتقمو “ىش هنم بلقلا فو
 ‹ مالسلاو ةولصلا هيلع هرصع ىن اوناك نيذلا ًاشيرق < مالسلا مهيلع ءايبنألا نم

 هللا ةدابع ىلإ مهوعديو مهرذني نم مهيف ناك هنأو «لسو هيلع هللا ىلص هلت
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 نيؤحتلا نونظم ىناثلاو < ناسنإ هيف فقوتب نأ ىغبني ال لب « نانثا هيف فلتخمي نأ

 ىلص ىنلا رصاع هنإف  ةرشعلا دحأ ديعس دلاو - ىودعلا ليفن نب ورمع نب ديز ىف

 يكردي ملو ؛ مالسلاو ةولصلا هيلع هتثعب لبق هب نمآو عمتجاو لسو هيلع هللا

 ناكو « نينس سمحب ةثعبلا لبق كلذ ناكو « ةبعكلا ىنبت شيرقو تام دق ذإ

 . ىزاعملا ىف ةبقع نب ىسوم ركذو . مالسلا (يلع ليعامتإو مهاربإ ةلم ىلع

 للا ريغل مهحبذ شيرق ىلع بيعي ناك ورمع نب ديز نأ ثدحب ىضرأ نم تعم
 جرخأو . هللا ريغل اهب لهأ ىلا نيكرشملا حئابذ نم لكأب مل هنأ حصو « ىلاعت
 : لسو هيلع هللا ىلص ىبنلل تلق : لاق هنأ ديعس هنبا نع هدنسم ىف ىسلايطلا
 . موي ثعبي هنإف «معن : لاق ؟ هل رفغتسأفأ « كغلب اکو تيأر امك ناک ىنأ نإ

 . ( ًاصخلم حور ) ىهتنا  هدحو ةمأ ةمايقلا

 . ندوجوملا شيرقلا ةمأ ىف ءايبنألا نم ريذنلا نايتإ ىنملا نأ باوحللا لصاحف

 ريذنلا وه « ريذن اهيف الخ الإ » ةيآ ىف تباثلاو «مالسلاو ةولصلا هيلع هرصع ىف
 . اههنيب ةافانمالف « غلبملا ملالل لماشلا معألا ىنعملاب

 «نيط نم ناسنإلا قلخ أدبو هقلخ ىش لك نسحأ ىذلا »

 اهاحم ربغ ىف اهنامعتسا ىف حبقلا امنإو اهتاوذ ىف ةنسح اهلك تاقولخلا
 هنأل ‹ هتاقولخم نم قولخم لك هناحبس نسحأ ىأ : ىفاعملا حور ىف

 عيمجف « ةحلصملا هتعدتساو ةمكحلا هتضتقا ام ىلع بترم وهو الإ اهنم "ىش نم ام
 : ىلاعت هلوق هيلإ ريشي اك نسحلا بتارم تتوافت امنإو « ةنسح تاقولخنا
 ىف خياشملا فرج انخنيش لاق . ىهتتا «  موقت نسحأ ىف ناسنإلا انقلخ دقل »
 ناك ءاوس ةهفنم هيف *ىش لك نإ : !ولاق ام ىلع ةيآلا تلدف : كولسلا لئاسم
 ايفان هيف نإف « تابوسكملا نود تاةولخلاب صوصخم هنكل « ًاضرع وأ ًارهوج
 الدعتسا اذإ [ضيأ ريكلاو لخبلا ىتح اهلك ةنسحف تارولبفلا اأو . ًاداضو
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 هللا قلخ نم دابعلا لاعفأ نأ نم ةنسلا لهأ بهدم وه انك تاقولخلا نم با وه ناک نإو « دبعلا بسكل لخد هيف ناك ام ىأ « تابوسكملا نود تاقولخلاب صوصخ » : هلوقو : تلق . ینا - لاهعتسالا ءوسل هررض امثإو ‹ امهلحم ىف

 «.١ نوعجرت مكبر ىلإ مث مكب لکو ىذلا توملا كلم مكافوتي لق »
 ؟ هناحبس هللا مكح له هناوعأو ليئارزع دي ىلع دابعلا توم

 عمجلا ىلإ « ةكئالملا مهافوتت نيذلا ٠ : ىلاعت هلوق ىو « كلملا ىلإ انهه هتبسن

 - مالسلا هيلع ليئارزع وهو  دحاو حاورألا ضبق ىلوتملا لك ملا كاملا نأ ىلع لدب
 ىف العو لج هيلإ هتبسنو «مهرابتعاب عمها قالطإف « ًاراصنأو ًاناوعأ هل نكلو
 اهلك دابعلا لاعفأ نأ رابتعاب « اهتوم نيح سفنألا فوتي هللا » : هناحبس هلوق

 هلوقي اك « بسكلا ىوس دابعلل اهيف لخد الو « هناحبس ىلاعت هلل ةقولخم
 اك هسفنب حاورألا ضعب ضبق ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللا نإ : ليقو . ةرغاشألا
 ميلست ىلع وهو ءاههنع هللا ىضر سابع نبا نع كلذ ىور ءرحبلا ءادهش ىف درو.
 « سفنألا فوتي » :هلوق نم رهاظلا نإف ء ماقملا لاكشإ عفدي ال - یرت اك هتحص

 . ( ةدايز عم ًاصخلم ىناعملا حور ) مومعلا

 « ًاعمطو ًافوخ مهبر نوعدي عجاضملا نع مهبونج فاجتت »

 دجبلا ةولص لضف
 بر تن ىأ « مونلل ءاكتالا ٠ : م :

 : وف و « مونلا مهكرت نع ةيانك اذهو . مونلا عضاوم نع مهبونج الاب مايو ياخ وو جديا رع

 : ملسو هيلع هللا لص ىنلا فصي ةحاور نبا

 عجاضملا نيكرشملاب تلقثتسا اذإ 2 هشارف نع هبنج ىفاجت ( ١ ) ین
 .٠ 6 5 . ممل بالا

 . (فلؤم) خلا ىاحي تيبي : ريثك نبا دنعو ( ) ١
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 لوق وهو ؛ ليللاب لفاونلا ةالصل مايقلا : ىاجتلا كلذب ذارملا نأ ر وهشملاو
 , هل دهشي ام ةحيحصلا رابخألا قو . هريغو ىعازوألاو كلامو دهاجمو نسحلا

 ںاتک ىف رصن نب دمحو هجام نباو ىئاسنلاو ؛ هححصو ىذمرتلاو دمحأ جرخأ

 قييباو هيودرم نباو « هححعو مكاحلاو < متاح ىنأ نباو ريرج نباو ةولصلا
 للا لص ىنلا عم تنك : لاق هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نع نامبإلا بعش ىف
 ۽ هللا ین اي : تلقف ءريسن نحنو هنم بيرق اموی تحبصأف رفس ىف لسو هيلع
 , مظع نع تلأس دقل » : لاقف . رانلا نم ىندعابيو « ةنحلا ىنلخدي لمعب ىنربخأ

 مقتو « ايش هب كرشت الو هللا دبعت « هيلع ىلاعت هللا هرسي نم ىلع ريسي هنإو
 ىلع كلدأ الأ : لاق مث .تيبلا جحتو ءناضمر موصتو «ةوكزلا قؤتو «ةولصلا
 فوج ىف لجرلا .ةالصو «ةئيطحللا ىنطت ةقدصلاو « ةنج موصلا ؟ ريحللا باوبأ
 . «ثيدحلا  نولمعي غلب ىتح عجاضملا نع مهبونج ىاجتت :أرق مث «ليللا

 ' « مهبونج قاجتت » ريسفت ىف ةفلتخلا لاوقألا

 حبصلاو ءاشعلا لجرلا ىلصي نأ وه : كاحضلاو ةداتقو ءادردلا وبأ لاقو

 جرخأ . ءاشعلا ىلصي ىتح لجرلا ماني ال نأ وه :ءاطعو نسحلا نعو . ةعاج ىف

 ةبآلا هذه : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع اهريغو ريرج نباو « هححصو ىذمرتلا

 . ةمتعلا ىعدت ىتلا ةولصلا راظتنا ىف تلزن « عجاضملا نع مهبونج قاجنت د

 هللا دبع جرخأ دقف « ءاشعلا ىلإ اهدعب ىلصيو برغملا لجرلا ىلصي نأ وه : ليقو
 : لاق رانيد نب كلام نع هيودرم نباو ىدع نباو « دهزلا دئاوز ىف دمحأ نب
 : لاق « عجاضملا نع مهبوتج قاجتت » ةيآلا هذه نع كلام نب سنأ تلأس »

 ذولصي نيلوألا نيرجاهملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأ نم موق ناك
 . مهيف ةيآلا هذه تلتف « ةرخآلا ءاشعلا ىلإ اهدعب نولصيو « برغملا

 ا ءاشعلاو برغملا نيب ام لجرلا ىلصي نأ وه : ةمركعو ةداتق لاقو
 نم سان ناك : لاق ىسيع نب هللا دبع نع رصن نب دمحم هجيرخأ امب هل لدتساو
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 .ةيآلا « مهبونج ىفاجنت » : مهيف تلزرنف « ءاشعلاو برغملا نيب ام نولصي راصنألا

 مهبونج ىفاجتت : ةيآلا ىف لاق هنأ هنع هللا ىضر سابع نبا نع ريرج نبا جرحخأو
 مايق ىف امو ةولصلا ىف امإ « لجو زع هللا ورك ذ اوظقيتسا الك < ىلاعت هللا ركذل

 و وه هوحن یورو . ىلاعت هللا نورك ذي نولازي ال ؟ مهبولج ىلع وأ دوعق وأ

 روهمحلاو . ( ًاضعب هضعب براقتي لاوقأ ةتس هذهف ) كاحضلا نع رصن نب دمحم
 هراتخاو . ( هظفلب ىناعملا حور ) لوألا لوقلا ىنعي - روهشملا وه ام ىلع اولوع
 ةولصل مومعلا نآرقلا نايب ىن خياشملا فرشأ انخيش راتخاو « ريسفت ىف ريثك نبا

 فو . اهلك تاياورلا تقباطتف . ليللا مايقو « نيباوآلا ةولص نم اهريغو ءاشعلا
 هيفو ؟ ىفاجتت هللا ةعاط ىأ ىلإ ( ةيناثلا ةلئسملا ) : ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ

 امدحأ نأ الإ ٠ حي اهالكو « ةولصلا : رخآلاو « هللا ركذ : اهدحأ : نالوق

 . ىهتنا - صاخ رخآلا و ماع ٠

 « نووتسي ال ؟ ًاقساف ناك نم ًانمؤم ناك نأ »

 ؟ ايندلا ماكحأ ىن رفاكلاو نمؤملا ىوتسي له

 عرفاكلاو نمترملا نيب ةاواننملا قت: لوقلا اذه ىف : ماكحألا یف ىبرعلا نبا لاق

 لتاقلا نيب ةاواسملا صاصقلا دوجو طرش نم ذإ « اهنيب صاصقلا عنم اذهبو

 . ىذلاب ملسملا هلتق ىف هللا همحر ةفينح ىلأ ىلع انئايع جدحا كلذبو . لوتقملاو

 ةلادعلا ىف ايندلا فو « باوثلا ىف ةرخآلا ىف انهه ةاواسملا هن دارأ : لافو

 لئاسم ىف هانررق اي هصخي ليلدال ذإ ؛ حصأ وهو ( مومعلا ىلع انلمح نحو

 ٠ . ىهتلا _ فالحلا

 لعجن م“ » : ىلاعتو كرابت هلوق صيصختلا ىلع دهاشلا : : فيعضلا دبعلا لاق

 نيقتملا ,لعجن مأ» : ىلاعت هلوقو « ؟ نوكحمت فيك مكلام نم رج اك نيملسم ا

 هذهف « ؟ نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا ىوتسي لهو : ىلاعت هلوقو « ؟ راجفلاك

 نيبو « نيمرجلاو نيملسملا نيب ةاواسملا مدعب مکحت اهلك باتكلا نم تايآ ةدع /4
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 رسا لقي ل هنأ عم , نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا نيبو « راجفلاو نيقنمل
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 ؛ ماع نم ملاع ريغل وأ « كداع نم رجافل وأ « ملسم نم مرن صتقي ال

 ايندلا ىف ةلادعلا ىفو ةرخآلا ىف باوثلا ىف ةاواسملا ىن ن دارملا نأ ىلع ٠ لاق اک
 ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو « ةيفنحلا انباعصأ .

 نمو . نوعجر. مهلعل رك ألا باذعلا نود ىندألا باذعلا نم مهنقيذنلو »

 «نومقتنم نيمرجنا نم انإ الع ضرعأ مث هبر تايآب ركذ نم ملظأ

 ايندلا ىف راجفلا باذعو ءايلوألاو ءايبنألا نحم نيب قرفلا

 هلا ىضر سابع نبا نع ريرج نباو رذنملا نبا جرخأ « ىندألا باذعلا »
 نعو هنع ةياور فو . « اهايالبو اهماقسأو ايندلا بئاصم وه » : لاق هنأ امنع
 جرخأ ام هانعم ىفو . لاومألاو سفنألا ىف ءايندلا بئاصم : ظفلب ديز ناو كاحضلا

 هلوق نع تماصلا نب ةدابع تلاس و + لاق نارا ن نأ نع در للا

 ؛ امنع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس : لاقف « ةيآلا « مهنقيذنلو » : ىلاعت
 فرسملا باذع « راصآلاو ماقسألاو بئاصملا ىه : مالسلاو ةولصلا هيلع لاقف

 ةركز : لاق ؟ یه اف « هللا لوسر اي : تلق . ةرخآلا باذع نود ايندلا ىف

 جرخأو . « دودحلا هنأ » (ينع هللا ىضر سابع نبا نع ةياور فو .(روهطو

 باذعلا نود ًاضيأ دهاجم نع ىكحو .ربقلا باذعب هرسف هنأ ةديبع ىنأ نع دانه
 هريفو هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ىور ام « ةمايقلا موي باذع وه « ربكألا

 . ( هظفلب حور ) ىهتنا كلذ هنأ ىف فالح ال : ةيطع نبا لاقو

 ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلا قزر نمل ةمعن ايندلا بئاصم نأ ىلع ةيآلا تلدف

 ان هلع وه امع جري ملو اهب ظعتي مل نم ق ىف رهقو ةمقنو « هيلا عوجرلاد
 د رافكلا باذع نع نيملسملاو ءايلوألاو ءايبنألا نع قرتفي اذهبو « بونذلا
 سلق خياغملا فرشأ 2 لاق . ةروصلا ىف تواست نإو < ايندلا ىف راجفلا
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 يلا لاحب الإ ةروصلا ىف ايب قراف ال هنإ : هرم
 او ةبانإلا ىف ب ¢

 وأ ربصلاو ةب ءالتبا لوألاف ؛ ةياكشلاو نايغطلا
 . باذعوا رهق یناثلاو «ةمحرو

 E مرج لك ىف ماع هنأ رهاظلا «نيمرجما » : هلوقو ًاضيأ ندلا ىف هيلع بقاعي قح ريغ ىف ءاوللا دقعو «نيدلاولا قوقعو ملاظلا ةناعإ
 : لوقي لسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر تعمم » : لاق هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم
 ءاورو . « نومقتنم نيمرهملا نم انإ و .:ىلاعت هلا لوقب مرجأ دقف ٠ هرصنب ماظ ع ثم وأ «هیذلاو قع وأ« ريخ ىف مارا دقع نم : مرجأ دف نهن نم تنال
 اج یر كيد انهو وب شايع نب ليعام] ثيدح نما ماج ق نإ
 ا . ثالثلا هذه اهنم ةصوصخم مئارجب صتخت اهلعل ايندلا ىف هتمقن نكلو ؛ ةغل ةيصعم لكل معأ ناك نإو مرحلا نإ : فيعضلا دبعلا لاق .( هظفلب ريثك نبا )
 .: خياشملا ضعب مالك نم دافتسملا وه

 « نونقوي انتايآب اوناكو اوريص امل انرمأب نودهب ةمنأ مهنم انلعجو «

 ؟ مهءادتقا و سانلا ةمامإل لجرلا قحتسي ىش ىأب
 . حلاص نب نسحلا لاق كلذكو . ايندلا نع « اوربص امل » :نايفسو ةداتق لاق

 هب ىدتقي امامإ نوكي نأ لجرلل ىغبنيالو « ءالؤه ناك اذكه : نايفس لاق

 دب ال امك ملعلا نم نيدلل دب ال : نايفس لاق : عيكو لاق . ايندلا نع ىناحتي یح

 ىف ةمامإلا لانت نيقيلاو ربصلاب : ءانلعلا ضعب لاقو . ربنا نم دس#

 ةوبنلاو مكجلاو باتكلا ليئارسإ ىنب انينآ دقلو » : ىلاعت لاق اذهلو « نيالا
 ىهتنا - « رمألا نم تانيب مهانيثآو نيملاعلا ىلع مهانلضفو تابيطلا نم مهانقزرد

 . ( هظفلب ريثك نبا )

 ايندلا ىف ةودق لجرلا نوكو ةمامإلا بصنمل باصنلا نأ ىلع ةيآلا تلدف

 1 حيحصلا لعلا ىنعي - نيقيلاو - ايندلا ىف ا عي ربصلا :نارمأ
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 0 كولملا ا مالك نم كولسلا لئاسم ىف خسياشملا فرشأ انخيش لاق

 .ىهتا «  نيقيلاو ةضايرلا ديرملا نم دهوش اذإ ةفالخلا قاقحتسا ىلع ةبآلا

 ندا عفني ال حتفلا موي لق ٠ نيقداص متتك نإ حتفلا اذه ىتم نولوقيو »
 « نورظني مه الو مهئامإ اورفك

 ناميإلا هيف عفني ال ىذلا حتفلا موي رسفت

 ةرخآلاو ايندلا ف هبضغو هطخسو « هللا سأب مكب لح اذإ یا : ريثك نبا لاق

 تانيبلاب مهلسر مهتءاج الف » : : ىلاعت لاق امك « مهنامبإ اورفك نيذلا عفنيال »

 ةكم حتف حتفلا اذه نم دارملا نأ معز نمو . نيتيآلا « معلا نم مهدنع امب اوحرف
 هللا ىلص هللا لوسر لبق دق حتفلا موي نإف « شحفأف أطخأو < ةعجنلا دعبأ دقف

 ap ل ا

 : هلوقك لصفلاو ءاضقلا وه ىذلا حتفلا دارملا امثإو «مهمالسإ لبق ال
 0 هلوقكو ةيآلا « احتف مهايبو ىنيب

 رفص رشع ىااثل نينثإلا موي ىلاعت هللا نوعب ناكو ةدجسلا ةروس ةرخآ

 ةرجطلا نم ٠۳١٣۳ ةنس نم ريخلا



 « امكح املع ناك هللا نإ نقفانملاو نيرفاكلا عطتالو هللا قتا ىنلا اهيأ اي »

 ةينيدلا رومألا ىف رافكلا نم راشتسالا ةهارك

 كعابتأ كنع درطا : كلل نولوقي نيذلا نيرفاكلا عطت ال ١ : ريرج نبأ لاق
 لاب نامبإلا كل نورهظي نيذلا نيقفانلاو ٠ كسلاجن ىح كلب نينموملا ءافعض نم
 و ًايأر مهنم لبقتالف «الابخ كنيدو كباحصأو كنولأي ال مهو « كل ةحيصنلاو
 : ريثك نبا لاق كلذ لثمبو . ىهتنا . « ءادعأ كل مهنإف « مهب ًاحصنتسم مهرشتسنال
 ةيانك ةيآلا ىف ةعاطإلا نأ ملعف . ىهتنا - « مهرشتستالو مهنم عمستال ىأ»
 . مهتارآ لوبقل ًاببس نوكي امبر ةراشتسالا نإف ‹ مهئارآ عامسو مهتراشتسا نع

 كرت ىلع تابثلا هنم دارملا رافكلا ةعاطإ نع ىلا نإ :ليق ام ىلإ ةجاحالف
 . مهتعاطإ نع ًاموصعم مالسلاو ةولصلا هيلع هنوكل ديكأتلا ليبق نم مهتعاطإ

 هنع ةمآلا ىهن هضرغو ملسو هيلع هللا لص ىنلل باطخ هنإ : ليق امو . لبق نم
 اورهظأ اذإ نيقفانملا نإ : لاقي ام ريسفتلا اذهب عفدني ًاضيأو . ىلوألا قيرطلاب
 نيرهاجم ًارافك اوراص دقف « نيدلل افلاخم الوق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرأ
 نيدلا ةمرح فاني ًائيش اولوقي مل ءالؤه نأ ريسفتلا اذه ىلع رهظ هنإف . نيقفانم ال
 و ةحيصنلا ةروص ى ًآيأر ملسو هيلع هللا ىلص هيلع اوضرع لب . رهاظلا ف
 ةعاشإل ًاببس نوكي رافكلا هملآ ركذ كرت وأ نيملسملا ءافعض درط نأب « ةحلصملا
 م راشتسا نع ىلاعتو هناحبس هللا ىهنف . رافكلا نم مالسإلا لوبقو ؛« ندلا

 لسو هيلع هللا ىلص هل ًاعيشت رافكلا ةعاطإب هانكو « داسفلا ةدامل امسح مهئرآ عامسو
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 آلا تلدف . مهتعاطإل ًاببس نوكي امبر م راشتسا نأب « هبقاوع نع 157

 «هفوج ىف نيبلق نم لجرل هللا لعج امو

 برعلا ةيلهاج معز ىلع در هيفو ؛ دحاو بلقالإ هل نوكي ال دحاولا لجرلا

 ىلاعتو هناحبس هللا ثعبف ءا لصأ ال ءايشأ دقتعت ةيلهاخلا ىن برعلا.تناك

 . ةلمحلا هذه نمو . نيتاه ىدق تحت ةعوضوم ةيلهاحلا م وسر :لاقو ماقف هلوسر

 اک « نيبلق هل نأ اومعز ًابيبل القاع الجر اوأر اذإ مهنأ برعلا ةماع دنع رهتشا ام

 نأ ىرهفلا رمعم لال نولوقي اوناك برعلا نإ : ةيآلا هذه ريسفت ىف لتاقم لاق

 . نيبلقلا ىذب مهنيب ًافورعم ناك هنأ رمعم نب ليمج ىف ىور كلذكو « نيبلق هل

 نيح هنع هللا ىضر هاثرف هنع هللا ىضر باطحللا نب رمع باعصأ نم ناكوهو

 : لاقف تام

 رمعم نب ليمج اهنم ًارطو ىضق ام دعب ةنيدملاب ىناوث فيكو

 متاح ىلأ نباو رذنملا نباو ريرج نباو «هنسحو ىذمرتلاو دمحأ جرخأو
 هلا ىضر سابع نبا نع ةراتخلا ىف ءايضلاو هيودرم نباو < هح و مك احلاو (

 نوقفانملا لاقف « ةرطخ رطخف ىلصي ًاموي ملسو هيلع هللا لص ىنلا ماق : لاق اهنع
 ةبآلا تلتف ؟ مهعم ًابلقو مكعم ًابلق «نيبلق هل نأ ىرتالأ :هعم نولصي نيذلا

 ۱ . ( ريخأتو ميدقتب ًاصخلم حور )

 ثعبنو عئارشلا هب لزرنت ىتلا ماكحألا نم نكي مل نإو اذهو : دحاو صخشل
 هلعج ىلاعتو هناحبس هللا نأ الإ ىبطلا حبرشتلا لئاسم نم ةلئسم وه لب «لسرلا اه
 (م.رحتك « ماكحألا نم هن ودقتعي امف ةيلهاجلا تاموعزم درل ًاديهمتو ةيطوت
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 ماكحأو ثاريملا ىف ىقيقحلا ن نبالاك ىعدلا لعجك ٠ ًادبوم راهظلا ظفلب ةأراإ
 ورشا العب رهظي تارا نم هنأ ةيطوتلل د ذلاب هصحخو . تامر
 فرشأ هدافأ اذك ) ا :اوخأ ىف مهطلغ ىلإ دشرب اذه ىب ةماعلا طلغ روهاذز
 0 هذه ىف رهئشا امو : لاق مث ٠ ( نآرقلا نایب ىف هرس سدق خياشملا
 : لوقن لقنلا ةعص ملست دعبف نابلق هل الجر اکی رمأ ىف نأ ةيبروألا دئارحلا

 0 uy ىضاملا ظفلب لزت نآرقلا نإف ؛ نآرقلا ضراعي ال

 ةكسم هل نم ىلع قيال اك ةيرثكألا اهب داري ةيلك ةدعاق ركذي ابر هنأ الع
 الإ هل :نوكي ال دحاولا صخشلا نأ وه ةي کلا مكح نأ بير الو ': ع
 ۰ . دحاو تلق

 ع هت سیال ام لوقلا اذه نأ ىلإ كدشري «ةحصلا ماست دعب» :هلوقو : تلق

 ريغ ىرخأ ةغضم لجر ىف دجو نإف : ةغضم لك نع ةرابع سيل تلقلا نِإف

 یف ريثك نبا لاقو . دسللا یف بلقلا لع لمعت انآ تبثي مل ام ءًابلق ىمسيال ب
 : ةيفيفح ةنبا ىتبخلا قوكو ئيلا قت وه ةببألا ىف ركذلاب ةوصقلا نإ :

 وهف دحأ بلص نم ناك اذإ دلولا نإف : هل ًاديكأتو ًاحيضوت نيباقلا 5 وو

 ىلاعتو هناحبس هبنف . ناوبأ هل راص هوبأ هنأب فرعو هريغ دحأ هانبت نإف + هوبأ

 . نابلق دحاو رشبل نوكي نأ نكميال اك ناوبأ هل نوكي نأ نكمال هنأ ىلع

 هانعمب ريثك نبا یتا

 مك ءايعدأ لعج امو مكتاهمأ نهنم نورهظت ين آلا مكجاوزأ لعجامو »

 ( احر ًاروفغ هللا ناكو مكبولق تدمعت ام نكلو  هلوق ىلإ مك ءانبأ

 اهنم عئاش ءزجي وأ همأب هتأرما هبش نه نأ ةيلهاخللا تاموعزم نم ناك
 نم ناك فالذک و . ًاذبكوم اع رحت همأك تامرخلا ن ماكحألا ةلمج ىف تراص

 راس هيلع تيرجأو « هينبب احلم راص هريغ دلو ىنبت اذإ لجرلا نأ مهتاموعز“
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 لاتو ,ناحبس هللا عئارش رييغت اذه ناك و . تامرحلاو ثاريملا نم لا ماكحأ

 لالح اذه : مههاوفاي نول وقي ًاضيأو . اهلاثمأ ىف ماد ناك اک مهس لأ دنع نم

 نم الإ اهمعطيال رجح ثا رحو ماعنأ هذه :اولاقو ( ماعنألا ف اکو مارح اذهو.

 ارقا اهيلع هللا مسا نورك ذي ال ماعنأو اهروهظ تمرح .ماعنأو < مهمعزب ءاشن

 انروك ذل ةصلاخ ماعنالا هذه نوطب ىف ام : اولاقو + نو رتفي اوناك ام مه. رجيس «هيلع

 مكح نإ «مهفصو مهيزجيس «ءاكرش. هيف مهف ةتيم نكي نإو انجاوزأ ىلع م رحمو.

 ىوس قلخللا ىف هقحتسي ال ىذلا عيرشتلا وه ميرحتلاو ليلحتل لا نأ عم اذه . « ملع

 : ىلاعت هلوق وهو + هنذإ نود نم هقلخ نم دحأ ىلإ كلذ سيلو « هعدبأ نم
 . مألا ميرحتك ًادباوم ًاعرحت راهظلا لعج ناكف « هللالإ مكحلا نإ »

 حبقأ نم وه ىذلا عئارشلا رييغت نم ةونبلا ماكحأل ًابحصتسم ىنتلا لعجو
 ةروس £ ىلاعتو هناحبس هللا هلعج اذملو اكرش نوكي نأ داكو 14 تام رجلا:

 فصتي ال وهو ءاشنإلا ليبق نم راهظلافالإو . ًاروزو لوقلا نم ًاركنم ةلداجملا

 امسح نكلو ؛ ميرحتلا ءاشنإ هلو « حاكنلا ةدقع هديب لجرلاو «روزلاو بذكلاب

 لك و :راهظلاب تقوم ميرحتو « نئابلا قالطلاب تبلا ميرحت وهو ةعيرشلا هيضتقت

 ىبتلاب وأ ًادبوم ًارحت راهظلاب معز نم ؛ مالاك دبوم مرح ىلإ لصي ال كلذ
 ىنأبسو . روزلاو لوقلا نم ركنملاب ىنأو : ىلاعت هللا عئارش ريغ دقف ةونبلا توبث

 نع ىعدلا ماكحأو , ىلاعت هللا ءاش نإ ةلداجملا ةروس ىن ةافوتسم راهظلا ماكحأ

 : لئاسم ىلع ةيالا تلدف . ةروسلا هذه ىف بيرق

 أ ثتأ : هلوقب ًامأ نوكت ال ةجوزلا
٤ 

 اأ ىه نوكتال همأب اهيش وأ همأ هتأرما ىمس اذإ لجرلا نإ : لوألا
 ' . ريبك غ ورورو رکنم ةيمستلا هذه نإو : هميعح



Ya 

 ماكحألا ىف ءانبآلاب قحليال ىنبتما
 .ثاريملا قحتسيالف نبالاب ماكحألا ىف حلي ال ىبتملاو ىعدلا نإ : ىناثلا

 .هسكعالو « ىعدملا كلذ ىلع ةدعلاو قالطلا دعب هتليلح مرحي الو « ىعدملا هنع ثربالو

 نسحتسي الو زوجي ةقفشلا ليبس ىلعو «زوحيال ءاعذالا قيرطب نبالاو بألا قالطإ
 اا فداك ءا آلا :WE VAR ثلاثلا

 ةينيدلا قئالعلاو بابسألا نم هريغ ىف زوجي بسنلا ىف زوج .اك اهقالطإ نإف
 لوقب نأ اذكو :ىنبا : هريغ دلول لجرلا لوقي نأ زوجيال كاذلو « ةيويندلاو
 هنيا هيبأ ريغ ءاعد نع ىلاعتو هناحبس هللا ىبن دقف ؛ ىلأ : هيبأ ريغل لجرلا

 لسمو ىراخبلا ةمنألا ىورو « مهئابآال مهوعدا» ةيالا هذه ىف ةونبلاب
 . ةثراح نب ديز وعدن انك ام . لاق ا(ىهنع هللا ىضر رع نبا نإ » ىذمرتلاو

 . « هللا دنع طسقأ وه مهئابال مهوعدا» تلزن ىتح دمحم نب ديز الإ
 نمو : لاف + بألاب هيبأ ريغ ءاعد لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرحو

 تبثأو . « مارح هيلع ةنحباف هيبأ ريغ هنأ معي وهو هيبأ ريغ ىلإ ىعدا
 مكناوخإف » : ىلاعت هلوقو « ةوخإ نونمملا امثإ » : ىلاعت هلوق نينموملا نيب ةوخألا

 يذلا « اتناوحنإ تیار ىأ تددو» : مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو « نيدلا ىف

 قالطإ رظحو ةوخألا مسا قالطإ ةحابإ ةيآلا ىف : صاصخلا مامإلا لاق
 ىخأ وه :هدبعل لاق نم ىف انباحصأ لاق كلذلو . بسنلا ةهج ريغ نم «ةوبألا مسا
 ولو ؛نيدلا ىف قلطي كلذ نأل « بسنلا نم ةوخألا هب درأ م : لاق اذإ قتعي م

 . ىهتنا - بسنألا ةهج نم الإ عونمم هقالطإ نأل «قتع ىنبا وه : لاق

 ءاعدأالا قيرط ىلع نكي مل اذإ ةقفش ىب اي :هنبا ريغل هلوق زوج

 ةيلهاحلا ءاعدا قيرط ىلع ةوبألا وأ ةونبلاب هئاعد ناك اذإ هلك اذهو
 بانتجالاو « هب سأبالف ةقفشلا راهظإو ننحتلا ضحمل ناك اذإ امأو «مهتادقتعمد
 رهاظو : ىناعملا حور ىف ىسولآلا لاق امل كلذو ىلا روض ناكمل لضفأ هنع
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 ا تن | ها كا : 13 ا

Ad 

 هيب" ريغل ناسنإلا ةوعد دمعت ةمرح ةيآلا ٠ ل 0 0
 ريزصلل رييكلا لوعي اذإ اه كلذك نكت مل اذإ امأو ۽ ةيلهاجلا ىن ناك ىذلا هجولا

5 IF ت : a 0 0 . ا 

 ا كاد عقي ام اريثكو - ىنبا اب : ةقفشلاو نئحتلا ليبس لع
 ألا هف تاو ةا # عنز 9 م

 ليوأتلا هيف نا 1 و 0 . ىواضيبلا رسل ىلع یجافحلا یشاوح قو.

 ىنا - هيزثتلل ىبنلاو « ةرفكلاب هبشتلل ابنع ىبن نكل «ةوحألاك .

 اك رئابكلا نم ءاهقفلا هدع دق هيبأ ريغ ىلإ ءاتنإلا نإ : فيعضلا دبعلا لاق
 ديدشلا ديعولاو ةنعللا هيف درو دقو « رجاوزلا ىف ىمثيهلا رجح نبا خيشلا هركذ»
 اف روصقم ىبنلا ! معن ؟ هيزنت ىبن هنإ : لاقي فيكف ؛ ةحيحصلا ثيداحألا ىف

 هركي نأ دعبي ال ًاضيأ وهو « هيف لخادب سيلف نئحتلاو ةقفشلا ضخم ناك لب

 مهناهمأ هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ىلا »

 افرصتو ةيالو دشأ وأ : مهسفنأ نم ملا برقأو قحأ ىأ : حورلا ىف لاق
 هيف ا الإ مهتم ىضريالو مه رمأيال مالسلاو ةولصلا هيلع هنإف : ام مه ةرصن و

 مالكلا ديفيل ةيولوألا تقلطأو : عفانملا ضعب اهيلع نحو حلاصملا ضعب لهجم دعف
 هبلع هللا ىلص هنوك نم ملعيو : رومالا عيمج ف م 5 00 1 مک : مالسااو ةولصلا هيلع هتيولوأ

 : لاق هنأ هنع هللا ىضر ةريره ىلا يزل ع هريغو ىراخبلا جرخا دقو . سانلا

 ىنلا ١ مش نإ اوأرقإ . ةرخآلاو ايندلا ف هب س : ا انلا ىلوا انأو الإ نمؤم نم ام »
 .Ql اوناك نم هتبصع هثريلف اللام كرت نماوم ااف ) مهسفنا نسم نينمؤملاب نو

 املا هذبب راسو هيلع هللا لص ناك اذإو . 6 وم اما فكك © ا 1 ١ : دل انا الف ًاعايض وأ انيد كرت

 ةواصلا هيلع هكحو « مهسفنأ نم لإ بحأ کپ ت مهيلع ب | ha 7 نب نأ لع بچ نينماولا قح ف



 ب ۹۳ -

 نم مدقأ هيلع مهتقفشو ءاهقوقح نم مہیدل رثآ هقحو ءاهکح نم ذفنأ مالدلو
 . اهيلع م

 دا رأ مالسلاو ةولصلا هيلع هنأ ىور ام - ليق ام ىلع - ةيالا لوزن ببسو

 انتاهمأو انئابآ نذأتسن : مهتم سات لاف 4 0-00 سانلا رمأف كوبت ةوزغ

 ¢ 8 € .٠ ها: و 016.
 نينمملاب قحا : لوقي : لاق ‹ ريرج نبا لاق هلثميو . يالا « مهنيا رجس امف كوكح ىح

 وا ا 3 مهسفنأ نم نينمئوملاب لوا ىنلا ) :ديز نا لاق : لاق مهو نبا

 ینا «  زاج كدبع ىلع تيضق الك تنأ امك زاج رمأ نم :مهيف ىضق ام : كدبعب
 انآ روك ذملا نيدلا ثيدح ىور ام دعب ماكحألا ىف صاصخلا ركب وبأ مامإلا لاق
 ) جهسفنأ نم نينماوملاب وأ ىلا ( : ىنعم ف ليقو 2 هدئس هللا دبع نس رباج نع

 : ليقو ٠ مهسفنأ هيلإ هوعدت امو ء هريغ نم هيلإ اعد ام راتخي نأب قحأ هنإ
 هسفن ىف هب مكحبال امب ناسنإلا ىف مكحي نأ قحأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ

 ىذلا ربحللا : ركب وبأ لاق . ىلاعت هللا ةعاطب ةنورقم اهنأل : هتعاط بوجول

 نيدلا ءاضق ىلع هانعمب راصتقالا بجويالو : ىنعملا نم هب انبقع ام ىئاني ال انمدق
 :ناهجو هيف : ليق ( مهتاهمأ هجاوزأو » - لاق نأ ىلإ  زئاج كلذو : هيف روك ذم

 . مظعتلاو لالجإلا بوجو ىن مهتاهمأك نبنأ : امهدحأ .

 هنأل ؛ ىش لك ىف مهتاهمأك مهنأ دارملا سیلو . نهحاكن ميرحت : یناثلا

 تاوخأ نكي نهنأل نهتانب جو'رتي نأ سانلا نم دحأل زاج ال كلذك ناك ول

 ةقيقحلا ىف تاهمأ نك ولو ؛ هتانب مسو هيلع هللا ىلص ىننلا جوز دقو ؛ نيالا

 ناك كلذ حص ولو « مه بأ وهو و هللا دبع ا قولا نرد

 ىلاعت لاق اك مهحلاصم یرجتو < مييلع قافشإلا ىف مه بالاك هنأ هانم
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 . قرفر نىنمۇملاب مكيلع صيرح متنع نم هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقلر»

 . ىهتنا- « محر

 قاهحتساو ح حاكنلا ميرحن ف تاهمألا ةل'رئم تاللزنم ىأ » : : حورلا ىن لاقو

 نوف لاذ رو نم راو نع ةولحللاو نهلإ رظنلا نم كلذ ادع اف امأو < 2

 نارخأ نيت انبل لاقيال هنأ .بهاوملا ىن ىنالطسقلا اذه 7 عرفو . تانج الاک

 نآرقلا صوصنب ديوم ىلج حضاو هلك كلذو . ىبتنا - حصألا ىف نينمأوملا

 . ةمألا عاجإو

 : ماكحأ ةيآلا نم صخلتف

 ةعاطلاو مظعتلا ى انتاهمأو انئابآو انسفنأ نم انب قحأ لسو هيلع هللا ىلص انيبن

 انسفنأ نم انب قحآ ملسو هيلع هللا ىلص انلوسر انالومو انديس نأ : لوألا
 زوجالو . رمأ لك ی هتعاط بجيف 0 هنع ماهنيو هب رمأي امف قلحلا و انئابآو

 . ةيصعم 0 هدتاهمأو هئابآ الو هسفن ةعاط

 مرحبو تاهمآلاك ملسو هيلع هللا لص ىنا جاوزأ مارتحا نينمؤملا ىلع بجي
 كلذ فاللخ

 نهماظعتساو نهما رتحا انيلع بجي لسو هيلع هللا لص يبل جاوزأ نأ : ین

 حبقأ قع دقف نبيذوي امب وأ .نوتمرح ةحاس بسانيال 'ىشب ىنأ نف ؛ تاهمالاك

 00 ركذ امو « ىلاعت هللا مهذخ ضفاورلا هتلعف ام ٠ قوقع
 و ٠ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع ةومألا قن نم تاوفملا نم ىعيشلا

 8 قبي نأ ههجو هللا مرك ىلع ىلإ ضوف ملسو هيلع هللا ىل ىلص ىننلا نإ

 كو < مالسلا هيلع هنع ةلاكو هتافو دعب نونم ءاشي نم قلطيو « هجاوزأ نم

 . نهكح اهل قبب مو جاوزألا نع تجرخف «لمحلا موي اهنع هللا ىضر ةشئاع قلط
 ىلع ةراسملا و ةحاقولاو ةهافسلا نم ىتأ دق  هلدعب ىلاعت هللا هلماع - ىعيشلا اذهف
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 نخب نأ نم . رهظأ هنالطبو ا ا نم وه ام 1 للاست هللا

 ا لا ور هدي نم اکر هقتخا نم لاعت للا نعل لقع ىفدأ هل
 مالسلاو ةولصلا هيلع هنئاسن ىدحإب جونرتي نأ دحأل لعبا

 لسو هيلع هللا ی اص ىنلا ءاسن ىدحإب جورتي نأ دحأل لحال هنأ : كلاثلا

 داور اک نأ الو ىلاعت لاق < ىرخأ ةيآ ىف حرصم وه و : هتافو دعب

 نم ىف لوقلا فلتخا ! معن . ةمآلا هيلع تعمجأ امم ًاضيأ اذهو « ًادبأ هدعب نم

 هد يدوم ل ا ردم يي رام

 نيكل مكحلا تف لئقم نع مح نأ e اهقلطي مل نمو اهقلط نم

 مكحلا تبثيال : ليقو . ةضورلا ىف هح و ىعفاشلا مامإلا هيلع صن ىذلا وهو

 . ًاضايب اهحشكب ىأر ىتلاو «ةذيعتسملاك ةايحلا ىف مالسلاو ةولصلا هيلع اهقراف نمل

 نأ هىور امل : طقف اهب لوخدملا ميرحت ريغصلا ىف ىعفارلاو نيمرحلا مامإ حصو

 هريخاف : همحر رمع مهف هنع هللا ىدر رمت نهز ىف ةذيعتسملا حکن ا ْن ثعشألا

 . هظفلت یہا - « فكف اهب الوخدم نكت ل امنأ

 نالوق ؟ نينمؤملا وبأ هنأ ل نأ زوج له
 نموا ويا لسو هيلع هللا لص هل لاقي لهو : ريثك نا لاق : ةدفاق

 هللا ىضر ةشئاع نع حص : نالوق هيف ؟ ًابيلغت ملاسلا ركذملا مج ىف ءال لغد

 ةمحر ىعفاشلا بهذم ىف نيلوقلا حصأ اذهو « كلذ لاقيال : تلاق اهنأ اهنع ىلاعت

 . ىنا ۔ هلل
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 . رباهملاو نينمؤوملا نم هللا باتك ى ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اوو

 ' , اروطسم باتكلا ی كلذ ناك ًافورعم مك ءايلوأ ىلإ اولعفت نأ الإ

 ءاهقفلا حالطصا ىلع سيل نآرقلا ىف ماحرألا ىلوأ قالطإ

 ا ىوذ نم اوناك ءاوس ًاقلطم ىبرقلا ووذ ماحرألا ىلوأب دارملا
 ,هريغو تابصعلا نب قرغي ملو : ىناعملا حور ىف لاق . مهريغ وأ . تابصعلا
 رخآ ةبآ كلذكو ةيالا هذهو . مه مهو « بيصعتالو هل ةيمستال نه لخديف
 . لاعت هلوق ىهو < لافنألا ىف اهلبق ىرخأ ةبال ةخسان ًابيرقت ظافلألا هذهب لافنألا
 اروآ نيذلاو هللا ليبس ىف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو اورجاهو اونمآ نبذل نإ »
 ثيروت ىلع تلد « - ةيآلا  اونمآ نيذلا » ةيآ نإف « ضعب ءايلوأ مهضعب كنئلوأ اورصنو
 ىضر سابع نبا نع ىورملا وه ام ىلع «بسنلا نود نه مهيب راصنالاو نيرجاهملا
 نا لص هللا لوسر یخآ : اولاق مهنإف « ةداتقو ئدسلاو دهاجمو نسحلاو هنع هللا
 هوخأ هثرإ ىرجاهملا ناكف :مهنع هللا ىضر راصنالاو نيرجاهملا نيب ملسو هيلع
 هبيرق نيبو هئيب ثراوت الو ۰ ىرجاهم ىلو ةنيدملاب هل نكي مل اذإ ىراصنألا
 بننلاب اوثراوت مث . ةكم حتف ىلإ كلذ ىلع مهرمأ رمتساو « ىرجاهملا ريغ للملا
 :( چوو ) وما ةيآلاو + ةرجه نكت مل ذإ .دعب

 ةبآ ىف اهنع هللا ىضر سابع نبا نع اهريغو ىناربطلاو ىسلايطلا جرخأو
 هلا لص هللا لوسر یحنآ » : لاق ةرالا « ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو »
 اوكرتف « ةبآلا هذه تلز ىح ضعب نم مهضعب ثروو هباحصأ نيب ياسو هيلع
 ثراوت » : لاق (ېنع هللا ىضر هنع هيودرم نبا جرخأو . « بسنلاب اوثراوتو كالذ
 , ةرجحل لاب ةنيدملا اومدق ال نوملسملا
 ٠ ريثك نبا لاق كالذكو

 ر تناك ىلا

 ٠ ( هظفلب حور ) « ةيآلا هذ كالذ خست مث

 ةاخاوملاو ثلحلاب ثراوتلا نم اهلبق ناك امل ةخان هذهو

- 
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 ر اک ےک ل اار و ا ىلا ل
 . ءاسملا تابا

 « مرم نب ىسيعو ید زە مهاربإو حون نمو كنمو مهفاثيم نيبنلا نم انذخأ ذإو و
 : لئاسم ةيالا ىف

 ءايبألا قاثيم

 .نباو ريرج نبا نع حورلا ىف ؟ ناك ىّيمو قاثيملا اذه ناك اذام : ىلوأآلا
 مهضعب قيدصتب ماي نييبنلا ن لآ هز احبس هنأ » : ةداتق نع متاح أ

 ىلاعت هللا دخا ةا هلع ىرخأ ةياور قو ( ًاضعب مهضعب عابتاو ًاضعب

 لوسر نالعإو . هللا لوسر ًادمع نأب نالعإلاو : ًاضعب مهضعب قيدصتب مهقاثيم
 جاجزلا هركذ ام ىلع  دهعلا كلذ ناکره قال نأ لسو هيلع هللا ىلص هللا
 ( ريخأتو ميدقتب ىناعملا حور ) رذلاك مدآ بلص نم رشبلا جارختسا تقو - هريغو

 مهتيزم نايبأ لسرلا نم ةسمحلا صيصخت
 مه ركذ دعب مدلل مهيلع ءايبنألا نه ةسمحلاب ركذلا صيصخت هجو : ةيناثلا

 اجاردلا نييبنلا ف مهجاردنا عم ركذلاب مهصيصخت : حورلا ىف . ةماع
 مهنأ رهتشاو « عئارشلا بابرأ ريهاشم نم مهنوكو مهلضفو مهتيزمب ناذيإلل ًانيب

 كاذكو . ىهتنا  نيعمجأ مييلع همالسو ىلاعت هللا تاولص لسرلا نم مزعلا ولوأ

 ريثك نبا دنع

 ًاثعب مهرخآ ناك نإو قلخلا ىف مهوأ هنوكل ركذلا ىف مالسلا هيلع هميدقت

 هنوك عم انهه ركذلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ميدقت هجو : ةشلاثلا
2 

 ةيآ ىف روكذملا قائيملا اذه ف مالسلا هيلع حون ميدقت و ءايبنألا رخآ

 : حورلا ىف لاق . ةيآلا « احون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش » ىروشلا
 « ليلخبا هرطخ ديزع ناذيإلل ةئعب مهرخآ هنأ عم لسو هيلع هللا ىلص انيبن مدت
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 رم ةراقخلا ف 6 ) مصاع ىلا نبا جرتتأ قف . قالا ىف همدقتل وأ ' . ىلا ىف ءايضلاو ( ١ أ ¿ أ دقف

 3 علا ق >1 تنكو <: قلخللا ى و
 ری ت لم و + قلخلا ىب ١ ىدب » ًاعوفرم بعك نب ىبأ

 , هلل :
 لا ا اقر نسا نع

 . ةديدع تاياورب

 ) ان ونظلا هللاب نونظتو رجانحلا بولقلا تغلبو راصبألا تغاز ذإو »

 ,ةشهدو ةريح اه رظن ىوتسم نع تفرحناو : اهنتس نع تلام ىأ « تغاز »

 : هلوقو . اهودع ىلإ الإ تفتلت ملف ىش لك نع تلام نيح ىأ : ءارفلا لاقو
 أ ال : ًاديدش ًاعزف تعزفو ًاديدش ًافوخ تفاخ ىأ « رجانحلا بولقلا تغلب »

 . ةمركع هرسف كلذك : جرختل رجانحلا ىلإ تهجوتو اهعضوم نع تكرحن

 ةرجنحلاب قصتليف عمتجم فوحللا دنعو عفدني بضغلا دنع .بلقلا : ليقو
 : ليقو . ًافوخ توميو سفتاب نأ أرملا ردقيالف « سفنلا جرخم دسب نأ ىلإ ىضفب
 تبر تخفتنا اذإو . ديدشلا مغلاو بضغلاو عزفلا ةدش نم خفتنت ةئرلا نإ
 ء مالكلا نأ : لصاحلاو . ةرجنحلا سأر ىلإ اهعافتراب بلقلا عفتراو
 -الصفم حورلا ىف هركذ  هريغو قازرلادبع هنع هجر أ اك .ةداتق بهذ هيلإ

 . هلم وأ 2 رصنلاو حتفلا ني :ماوم ا ی نظ ليق . ةفلتلا « نونظلا ١و

 دعف . نينموملا نم اهلك : 0 : هلثم وأ نينمأوملا ا نيقفانملا نم نظو
 نظ ةفلتخم نوئظ ٠ : ةبآلا ىف لاق ةن ى با نع متاح ىف أ أ نباو ريرج نبا جرخأ

 نأ نونمايملا نقيأو : نولصأتسي هباحصأو سو هيلع هللا ىلص دمحم نأ نوقفانملا
 باطاللا نأ راتع دقو . هلك نيدلا ىلع رهظبس هنأو قح هلوسرو هللا دعو ام

 هناحيس هللا نأ ةراث نوئظي 0 ببسب مدعيا فالاتخاو ٠

 . ( فلكرم) . متاح ىنأ نبا :حيحصلا لعلو

 ًانطابو ًارهاظ نينمؤملل

 . لصألاب اذكه ( ) ١
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 هنأ ةراتو « الوأ مهيلع ءاليتسا مهل نوكي نأ ريغ ن٠ رافكلا ىلع مهرصنيس
 بام مهرصني مث ةنيدملا لع نولواسيف ماع ثيحب رافكلا رصتيس لجو زع
 مهرصني مث ةنيدملا ىلع نولتسيف مهيلع رافكلا رصنيس هناحبس هنأ ىرخأو « هدعب

 ,ةلهاحلا دوعتو منرلصأتسي ثيحب رافكلا رضنيس هناحبس هنأ ىرخأو ؛ هدعب مهلع
 مارتليو . كلذ نظي مهضعبو ؛كاذ نقي مهصعبو < اذه نظي مهضعب نأ ببسب وأ
 ىعبطلا فوحللا اهبجوأ ىتلا سفنلا رطاوخ نم ناك نموملا لاحم قيليال ىذلا نظلا نأ
 . ( ًاصخلم حور ) وفع اهلثمو اهعفد رشبا نكمي لو

 .نوكتال ىتلا رطاوللاو س ا ولا نأ - ريخألا ريسفتلا ىلع  ةيالا تلدف (

 اذك . هلاك الو" نامبإلا قانت ال اهعفد ىلع ردقي الو هرايتخاو دبعلا ةردقب
 . كولسلا لئاسم ىف خياشملا فرشأ انخيش هدافأ

 رخآلا مويلاو هللا اوجرب ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل »

 « ًارشك هللا فو

 ؟ هلاوقأ عابتا بجي امك مالسلا هيلع ىنلا لاعفأ عابتا بجي له

 ى هب جتحم نم سانلا نه : ماكحألا 6 صاصخلا ركب وبأ مامإلا لاق

 . هذه اوفلاخمو «اهيف هب ىسأتلا موزلو ملو هيلع هللا لص ىنلا لاعفأ بوجو

 ىمأتلا نأ ىلإ اوبهذف نولوألا امأ . هلاعفأ باجيإ ىت ىف ًاضيأ هب نوجتحم ةقرفلا

 O GS ا
 a وارسو

 .ناعإلا ىلإ ةنورقملا ظافلألا نم هوحنو « نينمؤم متنك نإ هلل اوقتاو » : ىلاعت

 ..بوجولا ىلع لديف

 1 کھ لوسر ىف مكل ناك دقل » : هلوق نأ نورخآلا جتحاو

 : لئاقلا لوق لثم « مكل » : ىلاعت هلوقل ؟ باجيإلا نود بدنلا هرهاظ. ىضتقي
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 ؛ ,رداظ لدي لب «بوجولا ىلع هيف ةلالدال « قدصنت نأ كلو «ىلصت نأ كل »
 للص ینلاب ىبأتلا مكيلع :كاقول باجيإلا ىلع لدي ناك امنو « هكرتو هنلعف
 . ملسو هسيلع:

 5 ١

 1 نلالد لب ٠ بوجولا ىلع هيف ةلالد ال هنآ حيحصلاو : ركب وبأ لاق
 رو ل رمألا ةفيصب ١( ) درو الذ عمو « اوركذ امل ؛ باجيإلا ىلع اهنم رهظأ بدتلا
 ؛, لعفن نأ وه هب ىمأتلا نآل ؛ لسو هيلع هللا ىلص هلاعفأ ىف بوجولا ىلع
 ىرنالا . هب ايسأت كلذ نكي مل هانعم ىف وأ لعفلا داقتعا ىف هانفلاخ یتمو « لعف ام
 روف اذإو ؟ هب نيسأتم ريغ انك بوجولا ىلع هانلعفو ٠ بدنلا ىلع هلعف اذإ هنأ
 : ىح : هيف بوجولا داقتعا ىلع هلعفن نأ انا زي مل العف ملسو هيلع هللا ىلص
 ,هجولا كاذ ىلع هلعف انمزل بوجولا ىلع هلعف هنأ هانملع اذإف . اذ ىلع هلعف هنأ
 هللا انرمأ ام ةهج نم نكل بوجولا ىلع ةلالد اهيف سيل ذإ « ةيآلا هذه ةهج نم ال
 ظ . ىهتلا  ةيآلا هذه ريغ ىف هعابتاب ىلاعت

 لذ

 للا

 هلا ىضر ةباحصلا نع ةدراولا راثآلا صاصخللا هلاق ام یانی الو : تلق
 بأ ناو هجام نبا جرخخأ : لاق «حورلا ىف اک كلذو ؛باجيإلاب اهولاق هيأ ايف ةلالدالو :بوجولاو بدنلا لمشي اهنإف : سو هيلع هللا ىلص ىنلاب ةوسألا ىف مهنع
 كنيأر : اهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبعل تلق : لاق مصاع نب صفح نع متاح
 هلا لوسر تبع . ىنخأ نبا اي :لاقف ؟ اهدعب الو :ةالصلا لبق ىلصت ال رفسلا ىف
 ها لوقيو « اهدعب الو ةولصلا لبق ىلصي هرأ يلف اذك و اذك لسو هيلع هللا ىلص

 ف قازرلا دبع جرخأو . « ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل و 4 قات“ ب
 ؛ ةربحلا نع یک نأ هنع هللا ىضر باطلا نب رمت منه : لاق ةداتق نع فنصملا

 ؛ لاق ءاهسبلي ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر تيأر دق سيلأ : لجر لاقف
Cy 2ي يرل '' هح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل » : ىلاعت هللا لقي ىلا : لجرلا لاق ! ىلب  

 .(فلم) درو ول : حيحصلا لعلو لصألاب اذكه ( ) ١
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 و هجام نباو ىئاسنلاو ناخيشلا جرخأو . « هنع ىلاعت هللا ىضر رمح كلذ كاز
 مقيأ تيبلاب فاط رمتعم لجر نع لس هنأ » اهنع هللا ىضر رم نبا نع مهريغ
 هللا لوسر مدق : لاقف ؟ ةورملاو: افصلا نيب ىعسيو فوطي نأ لبق هنأرما ىلع
 الا نيب سو نیک ر مالا تلج لصور: تیا تاق مو غ هلا لب
 ناخيشلا جرخأو . « ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل » أرق مث ؛ةورملاو
 نمي وهف هتأرما لجرلا مرح اذإ : لاق امنع هللا ىضر سابع نبا نع اه ريغو
 نم كلذ ريغ ىلإ « ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل » : لاقو « اهرفكي
 . همالك ىنا  رابخألا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاعفأ بوجو ىلع ةلالد اهنم ىش ف سلا + كلف
 ةولصلا هيلع هلعف هيف انملع اف . SU نم اهب ىمأتلاو

 « ةأرملا ميرحت ىف نيميلا ةرافكك ةهحللا هذه نم ًابوجو هب انلمع ًابوجو مالسلاو
 لبق رفسلا ىف نئسلا كرتك : ةريخلا هيلع هيف انك ًابابتساو ابدي هلعف هنأ انملع امو
 ظ . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . اهدعبو ةولصلا

 نلاعتف اهتنيزو ايندلا ةويحلا ندرت نتنك نإ كجاوزأل لق ىلا اهأ اي»

 «اليمج ًاحارس نكحرسأو نكعتمأ

 ' وهو :اهفرخز ىأ « اهتتيزو » اهيف معنتلاو ةعسلا ىأ « ايندلا ةويحلا » :هلوق
 نكقلطأ ىأ « نكحرسأ » قالطلا ةعتم نكطعأ ىأ « نكعتمأ » ميمعت دعب صيصخت
 ٠ ًاحارس » قالطلا نع هب ىنك مث : لاسرإلا قلطم لصألا ىف حيرصتلاو حارسلا
 و ةموصحللا نع ىلاخللا قالطلاب ليمحلا حارسا ريسفت نايبلا عمجم ىف «اليمج

tea 

 . ةيفيك ىف ةيناثلاو « الوزن نأش ىف ىلوألا : لئاسم ةبآلا هذه تحنو

 ؛ ةيالا ىف تاروكذملا جاوزألاب دارملا ىف : ةثلاثلاو « ةيآلا ىف روكذملا ریخت
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 و ةسداسلاو ؛قالطلل ةعتملا مكح ىف ةسماخلاو : رييشتتلا مكح ىف ةعبارلاو
 , هنآرماو ةقفنلا نع زجاعلا نيب قيرفتلا

 ' ةبآلا لوزن نأش

 ي هللا لوسر ىلع َتلزن ةحبآلا هله نإ : ريرج نبا لاقف : ىلوألا امأ

 نا لص هللا لوسر تلأس اهنع ىلاعت هللا ىضر ةفئاغ نأ لجأ نم لسو هيلع هللا
 ررزعاف : كلاف ريغ وأ <« ةقفنلا ىف ةدايز امإ « ايندلا ضرع نم ًاليش لسو هيلع
 نمر نأ هللا هرمأ مث ‹ ركذ اف ًارهش هئاسن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رنهعتمي نأ نيبو < هللا ةعاطب لمعلاو نه مسق ا ءاضرلاو هيلع ربصلا نيب
 تناك ةريغ كلذ ببس ناك. : ليقو . نه مسقي ىذلاب نيضري مل نإ نهقرافي
 ىلع اهديئاسأب تاياورلا درس مث . ىبتنا  امثراغ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع

 . نيملوسقلا الك

 هع در و سو هيلع هللا ىلص هيث ىلاعت هللا رصن امل هنأ : رحبلا ىو

 نأ مالسلاو ةولصلا هيلع هجاوزأ نظ ةظيرقو ريضنلا هيلع حتفو ٠ بازحألا
 رسك تانب : هللا لوسر اي : نلقو هلوح ندعقف « مهرئاخذو دوبللا سئافنب صتخا
 .قيضلاو ةقافلا نم هارت ام ىلع نحو « لوحللاو ءامإلاو للخحلاو ىلحلا, ىف رصيقو

 نيلماعي نأو لاملا ةعسوتب هل نهتبلاطمب مالسلاو ةولصلا هيلع فيرشلا هبلق نمآ و

 ا نيلع ولتي نأب ىلاعت هللا هرمأف ‹ مهجاوزأ ايندلا ءانبأو كولملا هب لماعت اع
 بازحألا ةصق ءاهتنا دعب اذه ىلع تايآلا هذه عقوم نسحأ امو . نهرمأ ىف لزن
 . ( حورلا ىف اذك ) ىنخيال امك ءةظبرق ىببو

 ٠ ؛ لاوقأ ةسسخ الوزن ببس ىف : ىسلدنألا ىبرعلا نبا خيشلا لاقو
 "+9 : لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ملسم حيبص ىف ام حيحصلاو : لاق

 سانلا دج وف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع نذأتسي هنع هللا ىضر ركب وبأ

 ' ع هللا ىضر ركب ىبأل نذأف : لاق « مهنم دحأل نذأي مل هباب دنع امواج

 کم



° = 

 و هيلع هلل لص ىننلا دجوف «لوخدلاب هل نذأف نذأتساف ربع لبقأ مث ملم,

 لص ىنلا كحضي ًائيش نلوقأل ؛ لاقف : لاق « اتكاس اجاو هءاسن هلوحو [ل.
 تمقف ةقفنلا ىتلأس ةجراخ تنب هللا لوسر اي تيأرأ : لاقف < لسو هيلع نإ

 ىلوح نه : لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر كحضف ءاهقنع تأجوف يل
 رمع ماقو < اهقنع أجي ةشئاع ىلإ ركبوبأ ماقف < ةقفنلا ىتلأبب ىرت اہ
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نلأست : لوقي اهالك « اهقنع أجي ةصفح لإ
 لق ىنلا اهيأ اي » رييختلا ةيآ هيلع تلزنأ مث ,ًارهش نهنرتعا مث ! هدنع سيل ام

 نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ كجاوزأل
 , « اليمج ًاحارب

 ةريغلا ىف نعمتجا هجاوزأ نأ لورتلا نأش ىف سماحلا لوقلاو ( : لاق مث )
 سابع نبا نع اليوط ًاثيدح قاس مث . ارهش نويلع لخديال نأ فلحف « هيلع
 ناكو رييختلا ةيآ هللا لزنأو : ثيدحلا رخآ ىف لاق ام هلصاح اىنع هللا ضر

 لسعلا برش ةصق ىنعي ثيدحلا كلذ لجأ نم ىنعي : ًارهش نهبلع لجديال مسنأ
 وهو مامو ىراخبلا صن اذه . ميرحتلا ةروس ىف هنايب ىأي ام ىلع بنيز تيب ىف
 هلوطب ثيدحلا اذه ( :لاق مث ) . هاوس ىلإ تفتليالو هيلع لوعي ىذلا حيحصلا
 لوسر نأ هيف نإف . لاوقألا ةلمج كا عمجي حيحصلا باتك هيلع لمتشا ىذا
 .هيلع ردقيال ام هل نملا وس لجأ نم هجاوزأ ىلع بضغ لسو هيلع هللا للص هلل

 ینیلسو أئيش ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلأستال : ةصفادل- رمع لوقلو رباج ثيدحل

 نالوق ناذهف «بنيز تیب ىف لسعلا برش رم ىف هيلع نهتريغ ببسو .كا أدب م
 یضر رباج ثيدح ىف ءاج اع اهيف امل ةراشإلا هيفو . ًاصن ثيدحلا اذه ىف اعد
 «هلوح نعمجن ىتح ةقفنلا ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .ةردق مدع نم هنع هللا

 . همالك ىهتنا  ملسو هيلع هللا یلص هتلا لوسر لاح قيض نم رمعل ره
 ةيآلا ىف روكذملا رييختلا ةيفيك

 لاق : ناك فيك ةيآلا ىف ءاسنلل رييختلا ةيفيك ىف ةيناثلا ةلئسملا
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 راع هللا یلص ىنلا ريب ةيفيك ىف اوفلتخا ءالعلا نإ : ماكحألا ىف ىبرعلا نبا

 ياوزأ ريخ ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ : لوألا : نيلوق ىلع هجاوزأل لسو
 , ىم ءاقبلا نرتخاف قالطلا وأ ةيجوزلا ىلع ءاقبلا ىف ىلاعت هللا نذإب

 ينو, یارو ب اذ ىبعشلاو ةهركعو دهاجمو اهنع هللا یر ةثئاع مهنم
 وري و . نكسميف ةرخآلا نيبو نهقرافيف ايندلا نيب رييختلا ناك هنإ : لاق نم

 ىنا ب ةع للا ىضر ىلع ةباحصلا نمو ةداتقو نسحلا هركذ . قالطلا ىف

 (ريغ ناك لب : نورخآ لاقو : لاقف صاصحلا فالحلا ركذ كلذكو
 لاعت هنأل ٠ قالطلل تاراتخم نك ايندلا نرتخا اذإ نهنأ ةطيرش ىلع قالطلل
 احارس نكحرسأو نكعتمأ نیلاعتف اتنيزو ايندلا ةويحلا ندرت نتنك نإ » : لاق

 ىور امب ًاضيأ هيلع نولدتسيو . قالطلل ًارايتخا ايندلل نهرايتخا لعجف ؛ اليمج
 :تلاقف هتأرما ريم لجرلا نع تلئس اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع قورسم
 :تاياورلا ضعب ىنو ؟ ًاقالط ناكفأ لسو هيلع هتلا ىلص هللا لوسر انريخ دق
 . ًاقالط هدعي ملق هانرتخاف

 هب رومأملا رايخللا الإ نهريخ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تبثي 1 2
 ابنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع ثيدح نم هانمدق ام هيلع لديو ٠ ةيألا ىف
 ًارمأ كل-ركا ذ ىنإ : لسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر اهل لاق ةيآلا تازن ال اهنأ»
 ىوبأ نأ هللا ٍلع دق :تلاق . كيوبأ هيف ىرمأتست ىتح هيف ىلجعتال نأ كيلع الف
 نهريخ هنأ ىلع هوجو نم ةلالدلا ىوقي دق ًاضيأ ربحللا اذه :اولاقف . « ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ديرأ ىنإ : تلاق ةبآلا اهيلع الت مث ؛ هقارفب ىننارمأي انوكي م
 لاق هنأل . حاکنلا لغ ءاقبلا وأ قالطلا نهرايتخا نيبو ٠ة رخآلا ءايتذلا نيف

 عقبال راهتسالا نأ مولعمو < كيوبأ ىرمأتست ىتح ىجعتال نأ كليلع 9
 فالطلاو ةقرفلا ىف هب دسيرأ امنإ راوتسالا نأ تبثف « ةرخآلا ىلع ايندلا رايتخا ىف
 هللا ديرأ ىلإ : الوقو « هقارفب ىننارمأي انوكي مل ىوبأ نإ : اهوقو : حاكنلا وأ
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 ءاقبلاو قالطلا نيب رييختلا تضتقا دف ةبآلا نأ ىلع لدت اهلك هوجرلا ۳
 . حاكنلا ىلع

 ةويحلا ندرت نتنك نإ » : ىلاعت هلوقب ' قالط رويخت نكي مل : لاق نم جتحاو
 .ىلص هيبن هللارمأ امتإف « اليمج ًاحارس نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف اهتنيزو ايندلا

 قالط عوقو كلذ بجوي ملو ايندلا نرتخا اذإ نهقلطي نأ لسو هيلع نإ
 هب ديري « كتقلط اذنك ترتخا نإ : هتأرمال لئاقلا لوقي امه « نهرايثخاب
 ةلاحمال ةيآلا تضتقا دق : ركب وبأ لاق . هركذ امل اهرايخا دعب عاقيإ فانيتسا

 .ددرت نتتک ناو » :هلوق نأل < لسو هيلع هللا ىلص ىلا نيبو 'قارفلا نيب نه ريب

 هيلع هللا ىلص ىنلا قارف نهرايتخا راضإ ىلع لد دق « ةرخالا رادلاو هلوسر و هللا

 نم رخآلا قسنلا ناك ذإ « اهتيزو ايندلا ةويحلا ندرت نتنك نإ » : هلوق ىف سو

 امنإ رخآلا رايتخالا نأ تبثف « مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رايتخا وه رايتخالا نم
 + نايبلا ىف هرس سدق خياشملا فرشأ انخيش لاقو . ىهتنا «  هقارف رايتخا وه
 . نيهجو الكل ةلالدلا لمتحم ةبآلا نإ

 ريختلا ةبآ ىل تاروكذملا جاوزألا ةيمست

 « كجاوزأل لق » :ىلاعت هلوق ىن روك ملا جاوزألاب دارملا ىف : ةثلاثلا ةلئسملا

 : نسحلاو ةداتق نع متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور ربخ ىنف ؟ نك نمو ؟ نك مك
 ةوسن عست مالسلاو ةولصلا هيلع هتحت ناك رييختلا ةبآ تلزن امل هنأ ١

 « نايفس ىبأ تنب ةبيبح مأو ء ةصفحو « ةشئاع : شيرق نم سمخ -

 ىح تنب ةيفص هتحت ناكو  ةيمأ ىبأ تنب ةملس مأو : مر تچ ر

 « ةيدسألا شحج تنب بنيزو « ةيلالملا ثراحلا تنب ةنوميمو « ةيربيحلا

 هللا نرتخاو نهريخ الف - هلوق ىلإ - قلطصملا ىنب نم ثراحلا تنب ةيريوجا
 لجو زع هللا نهركش ةرخآلا رادلاو مالسلاو ةولصلا هلع هلوسرو لجو ر

 نم نهب لدبت نأ الو دعب نم ءاسالا كلل لحيال » : هناحبس لاق ذإ كاذ ىلع هنأش



 س "دك نة

 ىناللا عستلا نهو ؛ نييلع ىلاعتو هناحبس هللا هرصقف « نهتسح ثاحعأ
 نع دعس نب ر ° ملسو 2 ىلص هللا لوسرو « لجو زع هللا نرتخا را سرخشأو .« لسو هيلع هللا لص هت 00

 نرتخاف هءاسن ريخ ملسو هيلع هللا لص هنأ » هدج نع هيبأ نع ديعس نب ورمع
 تناكف اهموق ترا ةيرماعلا ريغ : مالسلاو ةولصلا هيلع هلوسرو هللا ًاعيمج
 أ تاياورلا نشعب ىو + تو رعبلا قلل تناك ء ةيقشلا انأ : لوقت دعب
 . حورلا ىف اذك « تتام ىح لقعلا ةبهاذ تناك

 يرانا و ةنيرالكأا ةيزي دعني ةرج اها نإ: نرعلا نأ ماكحألا ىفو
 غ ىعرت اهكرت اهابأ نإ : لاقيو « نونجلااب ىلاعت هللا اهالتباف تبهذف قارفلا
 اهنإ : ليقو . موبلا ىلإ اهرمأ نم ناك ام معي ملف نهادحإ بلط ى تراصف هل
 تذعتسا دقل : لاقو . اهدرف هنم تذاعتسا امنإو اهريخمي مل : ليقو : ةيدنك
 هيلع هللا یلص ینلل ناك هنأ وهو ًايفاش ًانايب هنيبن نحنو . مهوق ىبتنم اذه . ذاعع
 عبس هل ناك هنأ نآلا رضاحلاو . نيحيحصلا حرش ىف اهانيب ةريثك جاوزأ ملسو
 ىف روكذم كلذو : عست نع تامو ةرشع ىتنلاب ىنبو سمح ىلع دمع ةجوز رشع
 ىضر ةعمز تن ةدوس :ىلوألا عبرأ نهنم ريخما « سو هياع هللا یلص ینا باتك
 : ةعبارلاو 3 اهنع هللا ىضر ةصفح : ةثلاثلاو . اهنع هللا ىضر ةشئاع 8 ةيناثلاو . اهنع هللا

 جاوزأ نم تاريخا نأ نيرسفملا نم ةعاج ركذو . اهنع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ
 مظع أطخ هلك اذهو . رييختلا ةبآ نهلجأل لزنو .ةقفنلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا لأس نمي امنع هللا ىضر بنيزو ةبيبح م أ شاقنلا ركذو < مست ملسو هيلع هللا ىلص ىلا:
 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب نبي لف ةروكذملا ةيبالكلا ناو دعس ل كلذو . نملا نم هيلإ اهب لسرأف هنع قدصأ وهو :نملاب یشاجنلا ملسو هيلع هللا یلص ىنلا نم ةبيبح مأ جوز .امنإ اذكو .تنيز ةملو ىف باجحلا لزني نأ لبق اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع تلخدف :مدقتملا ٹیدحلا ىف لاق رمع نأ انمدق اک حيحصلا ىف ناف
 َه - ہلا دن و هده ام : هلع هللا لص ىنلا لاقف. . طق ضرمت مل اهنإ : لاقو ٠ هنم اهجوز اهابأ نإ : لاقيو
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 : باهش نبا لوقو ..اهب نبي ملو اهقلطف . ىلاعت هللا دنع ردق هذه مسو هي
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 تبثي مل ةتبلا تناك اهنإ . ةعيب ر لوقو . حصي مل اهسفن تراتخاف ةيودب تناك اإ

 ° ىلرعلا نبا مالك ىلا

 هللا ىضر رمع ثيدح ةيآلا لوزن نأش ىف حص اذإو : فيعضلا دبعلا لاق

 .ناكو باجحلا لوزن لبق ناك رييختلا ةعقاو نأ هيفو + ملسم دنع ىورملا هنع
 ثالث ةنس وهو قافتالاب اهنع ىلاعت هللا ىضر بئيز حاكن ىف باجحلا لوزن

 ,ىلص ىنلا اهجوزت » : لاق ثيح : ةباصإلا ىف ظفاحلا هب حرض امك سمخ وأ

 .« باجحلا ةيآ اهببسب تلزنو . سمح ةنس : ليقو . ثالث ةنس لسو هيلع هلل
 . اذه « سمح وأ ثالث ةاس لبق ناك رييختلا ةعقاو نأ ملعف . ىهتنا

 .قوت ىاللا .عستلا ءاسنلاب مالسلاو ةولصلا هيلع هتحكنأ خيرات ىف انرظن مث

 اللا عبرألا حاكن الإ سمح وأ ثالث ةنس لبق تبثي ملف ٠ نمنع مالسلا هيلع

 هللا ىضر ةملس مأو ةدوسو ةصفحو ةشئاع ىنعأ  ىبرعلا نبا ركبوبأ نهركذ

 .دعب مالسلاو ةولصلا هيلع هجي وزتب نفرشت نهنم قاباا سمحللا نإف  نهنع ىلاعت

 ةنس اهحاكن ناك دقف اهنع هللا ىضر شحج تنب بنيز امأ - رييختلا ةعقاو

 ` تس ةنس ناكف اهنع هللا نضر ا مآ كاك ااو تاجا ل فو م كيال

 للص, اهجوزت دقف اهنع هللا ىضر ىح تنب ةيفص حاكن امأو . ىبرعلا نبا لاق امك

 عبس ةنس  باعيتسالا ىف ربلا دبع نبا ظفاحلا هركذ ام ىلع لاسو هيلع هللا

 غرف امل : ةديبع وبأ لاق دقف ةيلالملا ثراحلا تنب ةنوميم امأو . ةرجملا نم

 مدقو « عبس ةنس ًارمتعم ةكم ىلإ هجوت ربيخ ن٠ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص ىنلا اهحكنأف . ةنوميم هيلع بطخت ةشبحلا ضرأ نم هنع هللا ىضر رفعج

 ربا دبع نيال باعيتسالا ىف اذك . فرسب اهب ینب عجر الف « مرحب وهو مسو هيلع

 لسو هيلع هللا ىلص هنأ : رجح نبال ةباصإلا ىنف اهنع هللا ىضر ةيريوج امأد
 خلا اهنع هللا ىضر ةيريوج تعقو مهابسو تسوأ سمح ةنس قلطصملا ىب ازغ ال
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 , رييختلا ةعقاو ا نينماوملا تاهمأ ىف ناخدي مل سمحللا اذه نأ معف
CEهز احبس هللاو 0 ةيالا هذه لوز دنع ند ريخ مالسلا هيلع هنأ حصب  

 . ملعأ ىلاعتو.

 : هللا همحر صاصخلا ركب وبأ مامإلا لاقف : رييختلا مكح ىف ةعبارلا ةلئسملا

 نإ : هنع هللا ىضر ىلع لاقفا « هتأرما ريخ نم ىن فلسلا فلتخا دق هنإ

 ىن كلذو . ةنئاب ةدحاوف اهسفن تراتخا نإو « ةيعجر ةدحاوف اهجوز تراتخا

 تراتخا اذإ امنا ههجو هللا مرک ىلع نع رفعج وبأ یورو « هنع ناذاذ ةياور

 هللا ىضر هللا دبعو رمع لاقو . ةنئاب ةدحاوف اهسفن تراتخا نإو « *يثالف اهجوز

 . ةيعجر ةدحاوف اهسفن تراتخا نإ : كديب كرمأو رايحللا ىف منع

 رفزو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقف ‹ ًاضيأ كاذ ى راصمألا ءاهقف فلتخاو
 ةدحاوف اهسفن تراتخا نإو ؛ 'ىشالف اهجوز تراتخا نإ : هللا مهمحر دمحم و.

 كديب كرمأ ىف اولاقو . ىون نإو ًاثالث نوكيالو : قالطلا جوزلا دارأ اذإ ةنئاب
 ىعازوألاو ىروثلاو ىليل ىنأ نبا لاقو . ثالث نوكيف ًاثالث یونی نأ الإ ٠ كلذ لثم
 اب كالع ةدحاوف اهسفن تراتخا نإو ء ىش الف اهجوز تراتخا نإ :رايحلا ىف

 اهسفن تقلط نإو « اهسفن تراتخا اذإ ثالث هنإ : رايحلا ىف كلام لاقو . ةعجرلا
 سيل : كديب كرمأو ىراتخا ىف هللا همحر ىعفاشلا لاقو : . ىش عقب مل ةدحاو
 نإف : ىسفن ترتخا دق : تلاقو اهقالط دارأ ولو ٠ جوزلا ديرب نأ الإ قالطب
 . قالطب سيلف هدرت مل نو < قالط وهف ًاقالط تدارأ

 كلذلو : ةيانك الو حيرص قالطب سيل هسفن ىف رييختلا : ركب وبأ لاق
 نوكي نأ ‹ ىدتعا : هلوقك مكدنع وه سيلو ؛ هيلع هيف ةلالدالف .: هريغ نود قالطلاب صتخال رايخللا نالو « ًاقالط كلذ نكي ملف هنرتخاف هئاسن ريخ لسد هيلع هللا لص ىنلا نأ هيلع لديو « نهدارأ نإو ًاثالث نوكيال هنإ : انباحصأ لاق
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 . ظفللاب هيلع لولدم قالطلاف « قالطلا بجوم نم ةدعلا نأل « ىؤن اذإ قال

 رييخت نأ مولعم هنأبو ؛ قافتالاب ؛قالطلاب اهسفن تراتخا اذإ ًاقالط راينا اولعج امنإو
 نرتحا ول نهنأ حاكنلا ىلع ءاقبلاو قارفلا نيب ناك امل هئاسن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 رئاسب ًاضيأ هل ايبشتو ؛ ىنعم رييختلل نكي مل كاذ الول < ةقرفلا تعقول نهسفنأ
 قالطلا هب عقيف « بوبجلاو نينعلا ةأرما رايخك « حاكنلا ف ثدحت ىثلا تارايجلا
 ىف ةثداحلا تارايحللا نأل « ًاثالث هولعجي ل كلذ لجأ نمو ةقرفلا تراتخا اذإ

 .٠ صاصخللا مالك ىهتنا - ثالث اهب عقتال لوصألا

 اودع دق هللا مهمحر انئاهقف نأ كردص ىف جلتخميالو : فيعضلا دبعلا لاق

 : صاصخلا لوق حصي فيكف «قالطلا تايانك ىف « كذيب كرمآ »و « ىراتخا » ةظفل

 ةيانكب اتسيل مهدنع نيتملكلا نيتاه نإف وا سيل رييختلا

 نيتملكلا نيتابب قالطلا | ضيوفت نأ : هانعمو « قالطلا ضيوقت نع لب يي

  قالطلا عوقو مث « ضيوفتلا ىف حيرص ريغ اهنوكل « جوزلا نم ةينب الإ تبثي
 قالطلاف ی تط وأ" يشت را + كلذ دعي ارل لرب لبد

 . ةينلا دنع ضيوفتلا اب عقو لب « نيتملكلا نيتاهب

 كديب كرمأو ٠ ىراتخا نأ حتفلا ىف مالا ن را لامكلا قب حرص اذببو

 لحديال ىح ضيوفتلا نع ناتيانك اه امئإو ٠ هدعب اهعاقيإب الإ قالطلا اهم عيال

 : ةيادحلا ىلع هيشاوح ىف ىبلحللا ىدعسلا لاق مث نمو « ةينلاب الإ اهدي ىف رمألا

 ىف هركذ بسانيالف ؛ ضيوفتلا نع ةيانك كديب كرمأ : هلوق نأ كيلع ىنخيال
 هنأ معزف نييتفملا ضعب نم ميظع أطخ انهه هركذ ببسب عقو دقلو : ماقما اذه

 . ىنا  هنم هللاب ذوعن- الالح مرحو هب ىفأو « قالطلا هب عقي

 قالطلا ةعتم مكح

 ةفحلمو راخو عرد ةقلطملل ةعتملاف : قالطلا ةعتم مكح ىف ةسماخللا ةلئسملا

 اه بجيف ٠ كلذ نم لقأ اهرهم فصن نوكي نأ الإ راتقإلاو ةعسلا بسح ىلع



 تاك

 صقنيالف مهارد ةرشع رهملا لقأ نأل < مهارد ةسمخ ن٠ صقنيالو « اهنم لقألا

 ىف اه ضرفي مو اهب لخدي مل ىلا ةقلطلملل ىهو . فاشكلا ىف اذك . اهفصن نم

 نعو . ةبحتسم تاقلطملا رئاسلو < هباعصأو ةفينح يأ مامإلا دنع ةبجاو دقعلا

 . ضرفي نأ لبق قلط نم اهيلع ربجيو « ناطلسلا اهب ىضقي اهادحإ ناتعتم ىره زا

 تمصاخو .. لخدو ضرف ام دعب قلط نم نيقتملا ىلع قح ةيناثلاو . اهب لخديو
 نعو . هربجي ملو « نيقتملا نم تنك نإ اهعتم : لاقف ةعتملا ف حيرش ىلإ ةأرما

 مرا جوع نك :نسحلا نعو . ضورفم قح ةعتملا : ريبج نب ديعس

 . ( ىناعملا حور ) عورفلا' ىف مالكلا ايل ةنعالملاو

 ىلع ةيالا تلد ! معن . اننا نو لع ااا ل كر ل

 ركذ ا لن اذلو هور نم اهنوكل ةلمحللا ىف اهبابحتسا
 . ءامركلل بسانملا وه امك قيلطتلاو حبرستلا

 هنأرماو ةقفنلا نع زجاعلا نيب قيرفتلا

 لاقف : هتأرماو ةقفنلا نع زجاعلا نيب قيرفتلا مكح ىف يدع
 و رايحللا باجيإ ىف ةيآلا ةذهب جتحي نم سانلا نمو : صاصخلا ركب وبأ مامإلا
 ايندلا نيب ريخ ال ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نل « ةقفنلا نع زجاعلا ةأرمال قيرفتلا
 ابءأاي م : ىلاعت لاقف « هئاسن رييختب ىلاعت هللا رمأ ةرخآلاو رقفلا راتخاف ةرخآلاو
 . ةبآلا « اهتتيزو ايندلا ةويحلا ندرت نتنك نإ كجاوزأل لق ىبنلا

 ىنلا رايتخا قلع هللا نأل كلذ < ءاوركذ ام ىلع ایف ةلالد ال : ركب وبأ لاق
 دارأ نم نأ مولعمو « اهتتيزو ايندلا ةويحلا نمتدارإب نهقارفل لسو هيلع هللا ىلص
 ناك الف . اهجوز نيبو اهنيب ًاقيرفت كلذ بجوي مل « اهتيزو ايندلا ةويحلا انئاسن نم
 ىف رييختلا بجوم ريغ ةيآلا ىف روكذملا رييختلا هللا بجوأ هلجأ نم ىذلا ببسلا
 . هنيبو ةقفنلا نع زجاعلا ةأرما نيب قيرفتلا ىلع هيف ةلالدالف ؛ه ريغ ءاسن

 ' هراثيإو ايندلا نود ةرخآلل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رايتخا نإف ًاضيأو
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 ردقب دق ريقفلا نأل 1 هئاسن ةقفن نع ًازجاع نوككي نأ بجوي ل ىغغلا نود رقفلل
 لص ىنلا نأ ىور الو سانلا ن ف ليحأ عدي ملو « ًاريقف هنوك عم هئاسن ةقفن ىلع

 اي ير يي ا و
 - اهمكيلا لفغم ةسبآلا هذبب لدتسملاف

 ضيوفت زاوج : لوألا : ماكحأ 1 نم تصخلتف : فيعضلا دبعلا لاق
 يلو : (هئيِب ةميالملا مدع دنع ضيوفتلا بابحتسا : ىناثلا . ةجورلا ىلإ قالطلا

 جاتحا اذإ هنأ : ثلاثلا . ةرجافلا قيلطت بجمال : انئاهقف لاق ىح بجأوب كلذ
 نيح ٠ :ةرجاشمالو ةموصخ نود نم اليمج ًاحارس ن نكيلف هتجوز قالظ ىلإ لّجرلا

 ةظفلب رييختلا نأ : سماحللا . ةقلطملل ةعئملا بابحتسا : عبارلا . هدعبو قالطلا
 ترتحخا : لقتو قالطلا ةجوزلا رتخن مت ل ام ًاقالط نوكيال كديب كرمأ وأ ىراتخا
 . معأ ىلاعتو هناحبس هللاو . هلثم وأ ىسفن

 نيفعض باذعلا اهل فعل ضي ةئيبم ةشحافب نكنم تأي نم ىبلا ءاسل ايو

 امرك اقزر اهل اندتعاو -هلوق ىلإ- اريسي هللا ىلع كلذ ناكو
 : رئابكلا نم فرتقي ام لك  ليق ام ىلع  ةشحافلاب دارملا : حورلا ىف لاق

Aء ملسو هيلع هللا ىلص ىنا نايصعلا اهنأ ناهلس نب لتاقم نع نئساا ىف  

 نيو « هعرذا هب قيضي ام وأ « مالسلاو ةولصلا هيلع قشي ام نببطل كالذ ليق

 ىلص ىلا نأل : لاق ٠ انزلا اهب داري نأ رحبلا ىف عنم و . هلجأل ملسو هيلع هللا ى اص

 نيتلاب SS كلذ هئاسن تا نم موصعم لاسو هيلع هللا

 لمحت نأ ىغبنيو : لاق مث . معألا ةدارإ عنم هاضتقمو + هب رتتسي :امم انزلاو

 ا ٠ هترشع داسفو جوزلا قوّمع ىلع ةشحافلا

 ثيح نم « كلمع نطبحيل تكرشأ نئلو ٠ ليبق نم ةيطرشلا لعجو « هب اهرسف

 ىلاعت هللا ناص ءايبنألا نإف مزج عقيالو ٠ رظنلا لوأ ىن عوقولا نكمم كلذ نأ

 . ىتنا - رونلا ةروس ىف ةلثسملا هذه ىف مالكلا ضعب مدقت دقو .كلذ نع مهتاجوز
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 تارهطملا جاوزألل ةيصعملا ىلع زولاو ةعاطلا ىلع رجألا ةفعاضم هو

 ر هنأ : امدحأ : ناهجو نوباذع فيعضت ىف ليق : صاصخلا لاقو
 هيلع هللا ىلص ىنلل ًاجاوزأ نہنوکب نهريغ ىلع اهنم رثكأ نويلع هللا معن تناك

 اف مظعأ نم اهنارفك ناك كاذب نهفيرشتو نہتویب ىف ىحولا لوزنو لسو

 نأل , باقعلا مظعب ردجأو مظعأ نوم اهنارفك ناك ذإ « باقعلا نم هب قحتسي
 ناک ذإ ؛ باقعلا نم هب قحتسي ايف مظعأ اهنارفك ناك تمظع الك ةمعنلا
 نم قحتسا هابأ مطل نم نأ ىرت الأ . ةمعنلا نارفك بسح ىلع باقغلا قاقجتسا
 ل هنارفکو < هيلع هيبأ ةمعن مظعل ًايبنجأ همطل نم هقحتسي امم رثكأ ةبوقعلا

 نکتویب ىف ىلتي ام نركذاو » : ىلاعت هلوق ١( ) ليوأتلا اذه ىلع لدیو . هتمطلب
 : مظع لجأل ةيصعم اب نويلع باذعلا فيعضت نأ ىلع لدف « ةكحلاو هللا تايآ ند
 بأ نرتاعاط تمظع كاذ لجأ نمو . نوتويب ىف هللا ت ايآ ةوالتب نبيلع ةمعنلا
 نأل . « نيترم اهرجأ اهنا ًاحلانص لمعتو هلوسرو هلل نکنم تنقي نهو » : هلوقب
 . اهب باقعلا ىف ةيصعملا ءازإب اهب باوثلا قاقحتساو ةعاطلا

 قحلي ا لسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ىذأ ىصاعملا نونايتإ ىف نأ رخخآلا هجولاو
 مظعأ وهف لسو هيلع هللا ىلص ىلا ىذأ نم نأ مولعمو « مغلاو راعلا نم هب
 ريغب تانماوملاو نينمثوملا نوذؤوي نيذلا نإ » : ىلاعت لاقو . هريغ ىذآ ن٭ ًامرج
 . « ًانيبم ام إو ًاناتبب اولمتحا دقف اوبستكا ام

 ةيصعملا ىلع رزولاو ةعاطلا ىلع رجألا هل فعاضي ماعلا

 ا٢ بجوأو لسو هيلع هللا ىلص ىنا جاوزأ تاعاط ىلاعت هلل مظع الو
 ا اوت 1553 الاالوا لماعلا نم مظعأ هباوثو لضفأ ماعلا لماعلا .رجأ نأ ىلع كالذ لد نيترم رجلا

 , ( فلؤم ) نايبلا ىف ءالعلا فرشأ انخيش هدافأ اك «ىبنلا ءاسن اي» : هلوقب باطعلا هيلع لدي ًاضيأو )١(



 د - ١1#"

 ۾ ةكحلاو هللا تايآ نم نكتويب ىف ىلتي ام نركذاو » : ىلاعت هلوق « ملاعلا ريغ
 هظفلب صاصخلاا مالك ىوهتنا - كالذ ىلع لد

 عاش هنأ ملاعلا لماعلا هنأ قف صاصخلا لقي ملو : فيعضلا دبعلا لاق

 ذو : ماعلا ريغ لماعلا نم مظعأو لضفأ هباوث نأ : لاق لب : نيترم قايو
 تلد !معن . لقن هيف درب ملو عمسلاو لقنلا ةهج نمالإ هب مكحيال فيعضتلا نأل ٠

 لع هم مع لع الو هر لع مهلا لم ةر لع ةا رت رتشاب ةبآلا
 . ه ريغ ةيصعم

 ظ : ١ - ةدئاف

 هباذعلا فيعضت ركذ ىلاعتو ةناحبس هنإ : ءالعلا فرشأ انخيش لاقو

 نايئإلا وهو ) تونقلا رجألاو باوثلا فيعضت ىف طرتشاو طقف ةنيبملا ةشحافلاب
 « تابجاولا ريغ نم حلاصلا نايتإ وهو ) حلاصلا لمعلاو ( تابجاولاو ضئارفلاب

 نايتإب الإ لصحال ماتلا لوبقلا نأ ٠ رهاظ هببسو . اهلك عئارشلل نمضتم كلذو
 . ضعبلاب لالخإلا ةبوقعال ىنكيو : عيمجل

 : " ةدئاف

 نم ١ : ىلاعت هلوقب ةبوقعلا ف فيعضتلا اذه لكشتسال هنأ ًاضيأ دافأو

 ةبوقعلا ىف ةدش ىضتقت ةلاحلا لا ا

 انهه ةفعاضملاف «ةبوقعلاو مرحبا نيب ةلثاملا نيع ىه ةلاحلا كلت ىن فيعضتلاف

4 e 

 ؛ م ةدئاف

 ريغل ثيدحلا ىف درو دق رجألا فيعضت نأ هرس سدق انخيش دافأ مث

 نوتوي كئلوأ » : ىلاعت هلوق تحت هقيقحت رم دقو . ًاضيأ تارهطملا جاو زآلا

 ددع نكلو « « نيترم مهرجأ نوتؤي ثالث » ثيدحلا كالذ ىو « نيئرم مهرجأ :



“E 

e هذه ضراعي اليك رص سيل هيف ثالثا زا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةمامأ نع ىناربطلا ةياورب رردلا ىف اک « اذه 

 را لوسر ینا جاوزآ مم - نيترم مهرجأ نوتوي ةعبرأ » : لسو هيلع هللا لص
 نايس هللاو . رصحل سيل ثيددحلا كلذ ىف ثالثلا نأ لمف «  لسو هيلع هللا لص

 ظ . لعأ ىلاعتو
 » عطيف لوقلاب نعضختالف « نئيقتا نإ ءاسنلا نم دحأك نئسل ىبنا ءاسني

 هلوسرو هللا نعطأو - هلوق ىلإ - ضرم هبلق ىف ىذلا ظ «
 هباوجو « ءاسنلا ىلع نهلضفو « ةيلئملا ىتل طرش « نتيقتا نإ » : هلوق

 لوعفلاو ؛ عرشلا ناسل ىف فورعملا هانعمب ءاقتالاو .روكذملا هيلع لد فوذحم
 سو هيلع هللا ىلص هلوسر اضرو ىلاعت هللا مكح ةفلاخم نتيقتا نإ ىأ «فوذحم «

 جيببلا هب دارملاو هرهاظ ىلع وه وأ « عئاش هلثمو « كلذ ءاقتا ىلع نتمد نإ دارملاو
 جورخلا ةلزتمب نهماقم نم هدعبل « ءاسنلا هيلإ ليم ام ىلإ ليملاو ايندلا بلط لعجي

 هظفلب حور ) ىوقتلا نم (. . (

 ىلاعتو هناحبس هللا نإ : نايبلا ىن انخيش لاق ام ىلع ةيآلا لصاح ناكف
 ًانبرشت ًاعرك اقزر نط دتعا هنأو نهرجأ فيعضت ةقباسلا ةبآلا ىف ركذ ال
 ىلع لاكتالا نريلإ ىرسي نأ ةنظم ناك < لسو ةيلع هللا لص لوسرلا ةيجوزل
 ؛ ةعاطلاو ىوقتلا نعدتال نأ طرشب نهنم دحأك نتسلف نيملاعلا ءاسن ىلع نالضف نك نإ : .إلاعتو هناحبس لاتف « ىوقتلاو ةدابعلا 5 نهولاو كلذ
 ىلاعتو هئاحبس هبن اك « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةيجوز ضحم ىلع ناكتيالو
 عم رانلا الخدا ليقو ايش هللا نم امهنع اينغي ملف |هاتناخف نيحلاص !ندابع نم نيفبع تحت ناك ]مول ةأرماو سوت ةأرمأ اورقك نيللا التم هللا برضو : هاد دع
 ًاصوصخ ةمهملا هتايئزج .ضعب ركذ ًامومج ىوقتلاب رمألا دعب مث .' نيلخادلا

 دكا ٠ ةيآلا « لوقلاب نعضخم الف» : لاقف ٠



 سه ط6 ب

 صاصتخا ن* ماهوألا ضعب لإ قبس نأ ىسع ام بهذ ريرقتلا اذه عو

 : هوجول ةمألا ءاسن نود « طقف تا رهطملا جاوزألاب ةيالا ىف ةروكذملا ماكحأل

 .ىوقتلاب رمألا نأ رهاظو 2 ىوفتلا نم تايئ زج ماكحألا هذه 2 : لوألا

 ٠ ٠ دحأ دنع تارهطملا جاوزالاب صتخمب سبل

 « لوقلاب عونهمللا مدع ماكحأ : ةيالا ف روكذملا نإ : ىناثلاو

 .. هلوسرو هللا اةعاطإو م, ةوكازلا_ءاتبإو .«:ةولضلا: ةماقإو ٠ :توسيبلا ىف رارقلاو

 .فلتخيالو . دحأ دنع تارهطملا جاوزألاب اهصاصتخا نكميال: ةريخألا ةئالثلا
 اذه ؛لذف « نوب :صتخع ريغ .ةيطزشلا' نمنض ى ىوقتلاب رمآلا كاذكو « نانثإ هين
 ةمنأ هيلع قفتاو . لمأتل ىلع ٠ ىنخيال امك نب ًاضيأ نيل وألا :صاضتخلا : مذعب قايسا

 0 نا را وفا ريا ,ke : '.'ةفاع ليوأتل

 هيلع هللا ىلص ىنلا ءاسن ءاہب ىلاعت هللا رمأ بادآ هذه : ريثك نبا لاق
 هللا ىلص ىنلا ءاسنل ًابطاخم ىلاعت لاقف <« كلذ ى نمل عبت ةمألا ءاسنو < لسو

 نم دحأ نهببشيال نرنإف نهرمأ اك لج و زع هللا نيقتا اذإ نرنإف « لسو هيلع

 0 ا ' . ىهتنا - ةلرتملاو ةليضفلا ىف نهقحلي الو ءاسنلا

 عيمجلا ةماع ماكحأ ةسمخ ىلع ئوقتلاب رمألا دعب ةءآلا تلمآشاف اذه ىلعو

 ةديدع ريغ تارم نآرقلا ىف ةروكذم ةفورعم اهنم ةريخألا ةئالثلاو « تالسملا

 . اهليصفت ضعب ركذنلف نارمأ ىتب < حيضوت ىلإ جاتح ال

 ةبير نم نكي مل نإو جوزلا ريغ ةبطاخم ىف لوقلا نبل نع ءاسنلا ةعنام

 ناقو ضرم هبلق ىف یذلا عمطيف لوقلاب نعضخت الف » : ىلاعت هلوق لوألا
 ًاعضاخ نكلوقب نب ال : لوقلاب نعضغ ال ىنعم : حورلا £ لاق « ًافورعم الو

 نلت ال : هلصاحو . تاسموملاو تابيرملا مالك ننس ىلع ًاننخ ایل كا

 ١ بناجألا ةبطاخم هوحنو جوولا ةبطاخم ريغ ىت ليق ام ىلع اذهو < هنقرت الو
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 زاك اهنأ نينمؤملا تاهمأ ضعب نع یورو . ديبأتلا ىلع مهيلع تامرحم نك نإو

 نر ميسي نأ نم افرح كاذب اتو وص ريغت ًايبنجأ تملك اذإ اهف ىلع اهدي عضت

 0 ءاسنلا لاصخن نساع ةلمج نم جوزلا ريغل لوقلا ظالغإ دعو . 8

 منا - نيبنجو لامل اب نهلخب اهنم دع امك امالسإو

 . ضيرمنو رجهالب ًاحيحصس ىأ : ىلكلا لاقو

 بناجألا باطخ ىن لرقلا ةنالإ ءاسنلل زوج ال

 . لوقلا ىف ةنالإلا ًايبنجأ نماك اذإ ءاسنلل زوجيال هنأ ىلع ةيآلا تلذف
 تاهمأ نأ ملعت كنإف < ةبيرلا دصق ىلع كلذ نكي ل ذإو « هيف ضيرمتلاو ةنوثحللاو

 ىففب امر هنأل لوقلا عوضخ نع نيهن ةبيرلا مهو نع نهتحاس دعب عم نينمؤملا
 . ةيصعملاو ةبيرلا نع ًايلاخ اهمالك ناك إو ةيصعع لتبيف بطاخملا عمطل

 عئاررذلا دس رابتعا ىلع لالدتسالا

 لصأ وهو . ةيصعملل ببنستلاو داسفلا عئارذ دس ىلع لومحم هيف ىهنلاف

 : نال ةروس ىف ىلاعت هلوق تح هيف م اكلا انطسب دقو : ءاهمفلا لوصأ نم ريبك

 هءجارف « ثيدحلا ومف ىرتشي نم سانلا نمو »

 ؟ ال مأ ةروع هنأ ةأرملا توص ىف مالكلا

 مث ؛لرقلا لصأ نود بناجألا عم لوقلا ف عوضعللا نع ىلا ن٠ رهاظلاو

 دنع. بناجألاب ةبطاخلا ءاسألل زوج هنأ « ًافورعم الوق ناقو » : ىلاعت هلوق
 ةارملا توص نأ ىلع ةبآلا هذس لدتسي نأ زاجف « لوقلا ظيلغت عم نكل ةرورضلا
 هنأ لاق نم نكمي . نكلو . ءاهقفلا نم ةعاج بهذم ره امم هروعب سيل

 هجولا یٹتسا اذهو < لكلا دنع ةانثتسم ةرورضلا عضاوم نإ : لو نا ةروع

 e 0 5 - د >
 حيبأ دقو ° ا( ةر وتسم ةروع ةآرملا ناي 2 ثيدحلا دورو ا سلا ن نافكلا و
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 ةأرملا توص نإ : لاقيف ؛هلاثمأو «ىوادتال بيبطلا دنعو « ةداهشلل هجولا نيو
 ًاعفد بناجألا عم مالكلا ةرورض عضاوم ىف حيبأ هنأ الإ ةروعلا نم ناك نإو
 نهاهن ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةروعلا نم توصلا نوك ىلع لدتسي ًاضيأو . جرو
 توصب فيكف « نهاخلخ تاوصأ عام لاجرلا ىلع رظحو + نهلجرأ ترض نع

  < eت .٠ ا 5-2

 عأ ىلاعتو هناحبس هللاو . باجالا ةبآ ريسفت ىف هليصفت قأيسو ؟ نهسفنأ

 لإ ف ءاسنلا مكح

 «ىلوألا ةيلهاحملا جربت نجربت الو نكتويب ىف نرقو » ا : ىناثلاو
 ةريتو ىلع ةنيزإ تاجربتم جورهللا نع ىهنلاو « تويبلا ف 7 ءاسألا رمأ هيفف
 « لاجرلل ةوهش هب ىعدتست ام اهنساحم نم جر نأ جربتلاو . ىلوألا ةيلهاحلا

 ىه - انخيش هراتخاو ىرشخزلا هلاق ام ىلع« ىلوألا ةيلهاحلا» و . ةديبع وبأ هلاق

 ى روجفلاو قوسفلا ةبلهاج ىرخألا ةيلهادللاو « مالسإلا لبق رفكلا ةيلهاج
 لهأب اهب نيهبشات مالسإلا ىف ةيلهاج جربتلاب نثدحتالو : ىنعملا ناكف « مالسإلا
 . رفكلا ةيلهاج

 : اهب رارقلاو توسلاب باجحلا نهقح ىف لصألا نأ ىلع ةبآلا تلدف

 ناو : بيبالح باو عقاربلاب باجحلا ايف ىتكيف ةرورضلا عضاوم هنم ىئتس

 ى لصألا نإو . ةروسلا هذه ىف باجحلا ماكحأ نایب ىلاعت هللا ءاش نإ

 دنع وهف ٠ ىور اميح بيبالحلاو عقاربلاب اهنع جورالناو : تويبلا ىف رارقلا وه

 ةرورضلا دنع ج ورحللا زاوج ىلع ل دو ا نم ةرورضلا ردقب ةرورضلا

 نهرثكأ جورخو « مع حلا ىراغملا ف نهعم جوراب سو هيلع هللا لص ىنلا لم

 جحلا ىلإ ةباحصلا ءاسن جورخ اذكو « مالسااو ةولصلا هيلع هتافو دعب جحن
0000 

يمح نب دبع .جرخأ : : حورلا ىف
 لاق . نيريس نب دمحم نع رذنملا نباو د

eTالام : - ملسو هيلع هللا ىل اص  

 س
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 دابا ىلع ىنبم كلذ نأل « امتزانج تجرأ یتح اهترجح باب نم تجرح ام
 | . نهدابتجا ىلع ىنبم تاوخألا جورخ نأ اك

 هللا لص ىنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىلأ نع دمحأ جرخأ ! معن

 راكف :لاق . «رصحلا موزل مث هذه » : عادولا ةجح ماع هئاسنل لاق ملسو هيلع
 ىضر ةعمز تنب ةدوسو « اهنع هللا ىضر شحج تنب بنیز الإ نججحي نهلك
 لوسر نم كلذ انعمس نأ دعب ةباد انكرحنال هللاو » : نالوقت اتناك و « اهنع ىلاعت هللا
 ىه « خلا هذه ٠ : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقي دارملاو . « ملسو هيلع هللا لص هللا
 رصحلا نمزلتو نكتويب نم ةجحلا هذه دعب نجرختال نأ : ىنعملاو . عادولا ةجح
 نكستو داصلا مضتو بصقلا نم تويبلا ىف طسبي ىذلا ريصح عمج وهو -
 جورخ لكشيو ءركذ ام متيالف . جمل جورحلا نع ىهنلا ينعم ىف وهو - ًافيفخت
 ٍ . كلذل جاوزألا رئاس

 . ةجحلا كلت دعب جحلل جورحللا نع ىلا ىف ًاصن سيل ربخللا نأب بيجأو
 ىضر ةباحصلا نم دحأ ريكن ريغ نم تارهاطلا جاوزألا رئاس هل جرح امل الإ

 : هدهع ىف جحلل نهلسرأ هنع هللا ىضر رمع نأ  ءاج لب ٠ نييلع مهنع ىلاعت هللا
 ذادلو انكنإ : امل لاقو « امنع هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبعو نابع نهعم لعجو
 دحأ هيلع اركثي لو . « اهفلخ رخآلاو «نيبكارم مادق اكدحأ نكيلف «نذ ناراب
 . زاوحلا ىلع ًايتوكس ًاعاجإ ناكف

 ٠ اهصوصخب ةجحلا هذه نكل تحيبأ اهنأ ربحا نم اهف ةدوسو بنيز ناكف
 ' هم اهف اهريغو « كلذ دعب اجحت ملف ؛ تويبلا موزا نكيلع اهدعب بجاولا مث
 رفملا نم ةلاحلا هذه وأ  اهسنج ىأ  ةجحلا هذه نكب قئاللا وأ نكل بسانملا
 ٠ تويبلا موزل قئاللا وأ بسانملا غارفلا دعب مث ء مهم ىيد رمأل وأ <. جه
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 موزلب ربحللا ةدافإب لوقي داكيال فصنأ نمو . كلذل جورحللا ةحابإ هدافم نوكي
 للص ىنلا نإف ؛ اهصوصخب ةجحلا كللت دعب ًاقلطم اهنم جورحللا نع ىهلاو ؛ تويا
 ىح هيف ًاضيرم ىببو اهلع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تيب ف ضرم سو هيلع هللا
 وأ هتدايعل نه رئاس جورخ ف دحأ كلش داكي الو 3 مالسلاو ةولصلا هيلع قرت

 قوت ىح ةفيرشلا هتعلط ةيورب « نهقوش نيلاب ريغ نمتويب ىف نهرارقتسا روصنب
 ال نيذلا نهجاوزأل ًابح ءاسألا لقأ هلعفيال كلذ لثم نإف « ملسو هيلع هللا ىلص

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تارهاطلا جاوزألا هلعفي فيكف « مهلردق

 ةصص ملت دعب هيلإ جاتحي اإ روكذملا باوحلا نأ مث ؟ نح هل نهبحو وه وهو

 ىهتلا - عجاريلو رقنيلف « ةعجارمو ريقنت ىلإ هتحصب مزتللا جاتحيو < ربحا
 . حورلا مالك

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ حصي ملو : ماكحألا ىف ىبرعلا نبا لاق : تلق
 . ىهتنلا - رصحلا روهظ مث هذه : هجاوزأل لاق عادولا ةجح ن٠ فرصنا امل لسو

 ءاسنلا قح ىب لصألا نأ ةيآلا مكح لصاح ناكف : فيعضلا دبعلا لاق

 نم: جرخ اذإ لسو هيلع هللا ىلص ىلا لمع نيبو « اهيف رارقلاو تويبلا موزل
 ةباحصلا دهاشم ىلع اذه ناكو . ةانثتسم جورحللا اذه لاثمأ نأ عادولا ةجحل

 انيلإ لقنو « مالسلاو ةولصلا هيلع هدهع ىف هلثم عمسي مل + مهنم مظع عاتجاو
 دعب اهاثمأ ىلإ ةباحصلا ءاسنو تارهطملا جاوزألا رثكأ جورخ اذكو . زتاوتلاب

 ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نم دحأ ريكن ريغ نم لسو هيلع هللا ىلص يل

 4 نيعمجا ماع

 ةينيدلا ةرورضلا عضاومل الإ تويبلا ىف نهرارق ةيآلا مكح نأ ملعف

 ىلإ جايتجا وأ ٠ مب رايزو « اهتبارق ةدايعك ةيويندلا وأ صنلاب ةرمعلاو جلا

 جو 9 ةج ربتم ًاضيأ ةرورضلا دنع جرحال ! معن . سايقلاب اهاثمأو : ةقفنلا
 ةرطعتم ريغ : بابلحلا وأ عقربلاب ةرتستم ةلذب بايث ىف لب « ىلوألا ةيلهاجلا
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 مرورا دنع الإ نهتويب نم جورحللا نه زوجيالف ؛ لاجرلا عومج ىف ةمحازتم الو

 روح نالذ ىوس امو . اا لک باجتحالاو رتسالا ماها عم ةرورضلا ردقب
 ريفل نجر الف نكتويب نمزلأ ىأ « نكتويب ىف نرق » : ريثك نبا لاق . عونمم

 ي لومر لاق اك + هطرشب دجسملا ىف ةولصلا ةيعرشلا جئاوحلا نمو <« ةجاح
 ,نالفت نهو نجرخيلو < هللا دجاسم هللا ءامأ اوعتمتال » : سو هيلع هللا ىلص

 يررفر باجحلا ةلئسم ليصفت هللا ءاش نإ یتأيسو « نه ريخ نهتويبو » ةياور فو
 . بيرك قغ ةووسلا هله ف

 ضفاورلا ىلع درلاو ةرصبلا ىلإ اهنعهللا ىضر ةشئاع جورخو لمحلا برح ببس
 ْ ةقيدصلا ىلإ هوبسن ام

 ل
| 

 منيطايش سئاسدو. ةضفارلا سواسو تيهذ ريرقتلا اذهبو : ةدئاف
٠ 

 أ اوعز ثيح . ىلاعت هللا ىضر ةشئاع لوسرلا ةبيبحو نينموملا مأ نعط

 رشابتو شويحلا دوقت تجرخو . سو هيلع هللا لص هلوسر رمأو هللا رمأ تفلاخ
 زوجيالوابيلع ضرفي ل اهف برضلاو نعطلاو برحلا قزأم محتقتو بورحلا
 ىف نوكسلاب  نهنم یهو  ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاسن رمأ ىلاعت هللا نإو + اه

 جورا نع تويبلا :

 ىو تويبلا ىف رارقتسالاب رمألا نأب تملع دق كنإ : حورلا ىف امل كاذو
 ابآلا لوزن دعب ملسو هيلع هللا ىلص نهجرخأ املالإو « ًاقلطم سيل جورحللا نع
 ةذابعو نيدلاولا ةرايزل نهصخر الو ٠ تاوزغلا ىف نيب بهذ الو« ةرمعلاو جا
 حص دقو ءرابخألا هب دهشت امك كاذ لك عقو دقو < براقألا ةيزعتو ىضرملا
 ظ نإ ةدوسالإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب نججحي نك نهلك نا

 ب بيز الإ هنع هللا ىضر ةريره بأ نع دمحأ نع ةياور فو « مذ
 ٠۶ هلا ىضر ةباحصلا نم دحأ نييلع ركني ملو « اهنع هللا ىضر ةدوسو شح

 . هريغو ههجو هللا مرک ریمالا



 لااا -

 دعب نمل لاق مالسلاو ةولصلا هيلع هنأ » “ا e دقو
 اإ الع هللا ىضر ةشئاع نأ مث . « نكتجاحل نجرخت نأ نكل نذآ : ةيالا لوزن
 هللا ىضر ةملس مأ ًاضيأ كلذل اهم تجرخو ؛ جمل ةكم ىلإ اتي نه تجر
 ىضر نامع لتقب تعمس امل اهنكل .ةعيشلا دنع ةلوبقم - ةيفص اذكو - ىهو .ابنع
 و . ًاديدش ًانزح تنزح  ههجو هللا مرك - ىلع ىلإ هنلتق زايحناو هنع ىلاعت هللا
 . مهنيب اهف ةنتفلاو داسفلا لوصحو نيملسملا رمأ لالتخا ترعشتسا

 .ةرجع نب بعكو رشد نب ناعنو ريب زلاو ةحلط اهءاج كلذك قه اينو

 ةلتق نم نيفئاخ ةنيدملا نم نيبراه مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا نه نيرخآ ىف

 ف اونلعأو حيبقلا مهلعفب تاحابملا اورهظأ مهنأ ال . هنع ىلاعت هللا ىضر تامع

 عقو ام نوحبقتسي اولعجو : ماركلا كئلوأ بولق تقاضف هنع هللا ىضر نامئع
 مهدنع حصف 6 عنشألا لعفلا كلذ ىلع م. وموليو < ةلغسلا فلك وأ ىلع كوعنشيو

 ىلع مهل ةردقال نأ اوملعو : هنع ىلاعت هللا ىضر نامعب مهقاحلإ ىلع مهمزع

 ربحلا اهوربخأو : نينمؤوملا مأب اوذالو ةكم ىلإ اوجرخف كلذب اومه اذإ مهعنم

 اهيف ةلفسلا كئلوأ ماد ام ةنيدملا ىلإ اوعجرتال نأ حالصلا ىرأ : مهل تلاقف

 وأ مهنم صاصقلا ىلع رداق ريغ . ههجو ىلاعت هللا مرك ريمألا سلب نيطيع

 هللا ىضر نينمؤملا ريمأ رومأ ماظتنا اورظتناو هيف نونمأت دلبب اوميقأف . مهد رط

 ٠ مهنم ماقتنالا ىلع هتناعإو هنع مهقرفت ىف ارعساو هتكوشو هتوقو . هنع ىلاعت

 تناك ال ءةرصبلا وراتخاو هونسحتساو كلذ اوضتراف . مهدعب نمل ةربع اونوكيل

 ةفالخللا رومأ مظتنتو نهآلا لصحنو ةنتفلا عقت نأ ىلإ مهعم نوكت نأ اهنع ىلاعت

 ةياغ ةمرتحلا جوزلاو نينموملا مأ اهنأ ال مهتينمأ ةوقو مهمارتحا ةدايز كلذب اودارأو

 هيلإ هجاوزأ بحأ تناك اأو < مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل مارتحالا

 مهعم تراسف ؛ هنع ىلاعت هللا ىضر لوألا ةفيلخ تنبو «© هدنع الوبق نهرثكأو
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 0 ا 5 0 رر نب هللا دبع ابتخأ نا ان ,bE 3 لاس

 ن ءابألا لرم, اهعم ن* لک لب ءريبزل ١ جوز ءامسأو « ةحلط جوز موثلك مأ
 . ديدح ن٠ جدوه ىف تناكو « ةيمرحلا

 يلا كئلوأ ةرصبلا ىلإ هجوتلا ربخ ههجو ىلاعت هللا مرك ريمألا غلبف

 رجلا هيلع راشأو « مهقاعيو مهمأإ جرحي نأ ىلع هولمحو « ههجو ريغ ىلع ةلتقلا

 جورجلا مدعي ممتع ىلاعت هللا ىضر سابع نب هللا دبعو رفعج نب هللا دبعو نيسحلاو:
 .الرعفم ناك ًارمأ هللا ىضقيل هنغ ىلاغت هللا 'ىضر ىتأف لاجل حضتي + نأ لا لاو

 نه ًايرق اولص و الف « ةئتفلا ل |هأ راش: الول نمو هوا«( رک جرخف

 اه رعيو ‹ مهد صام فرعتيل ريب زلاو ةحلط ام نينماوملا مأ ىلإ عاقعقلا اولسرأ ةرصبلا
 هامأ اي : لاقف نينمؤملا ما ما ىلإ عاققعقلا ذاجف : ههجو ىلاعت هللا مرک ربمألا ىلع
 مث . سالا نيب حالصإلا ٠ ىنب ىأ : تلاقف ؟ ةدلبلا هذه كمدقأو كصخشأ ام
 :الاق : حالصلا هجوب ىنا ربخأ : عامعقلا لاقف اهنع هللا ىضر ريبزلاو ةحلط ىلإ تثعب
 ايم كاذ نوكيف مئاراولأ بولق بييطتو « هنع هلا ىضر ناي تق ىلع دملا ةماقإ
 نيملسملاةملك قافتا دعب الإ نوكيال اذه : عاقعقلا لاقف . مهدعب نمل. ةربعو . اننمأل
 عجرف او تعا : ذلاتف . ةعاسلا هذه ىن ةملاسملاب اهكياعف «ةنتفلا نوكسو
 موقلا لبقأو رشبتساو هبرسف كلذب ربخأو ب ههجو ىلاعت هللا مرك ريمألا ىلإ

 عبارلا م مويلا ةليل مهتيشغ الف ‹ حلصلا ف و نوكشيال مايأ ة ةثالث اوئبلو عوجرلا ىلع .
 اليو ةليللا هذه ةحيبص ةحلاصملا اورهظي نأ نيبلا ىف طئاسولاو لسرلا تررقو

 م نيرضاح اوسيل ةلتقلا كئلوأو ريبزلاو ةحلط ههجو ىلاعت هللا مرك ريمألا
 ' تبحر اب ضرألا مهيلع تقاضو اوب رطضاو «٠ مهيلع لقث كلذ اوققحتو
 انبمللا نم اهنع هللا .ىضر. ةشئاع مم ناک .نمب قلع اوزيغي نأ مهني اورد
 مجاونظيف ه س لح انجن « ههجو 0 وص دا ر اونظيل
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 يشر ةقئاع مم ناك نم مج .كلذ اولعمف < لاتملا بشنيف اور دغ دغ نيذلا مه مهنأ
 0 0 ل هجر ا مرک بألا رک <سع ىلع اهنع هللا

  0 ERبرضلاو نعطلاو برحلاب .

 كلذك اهوورو نيخراوملا تاقث ريهاجو ىربطلا - تعم امك ةعقاولا لقن دقو

 مهلع هللا ىضر سابع نب هللا دبعو رفعج نب هللا دبعو نسحلا نع ةددعتم فرط نم ..

 هيلإت فتليال امم هنع هللا ا يلوم نيرا هالوك كركر .

 ةعيشلا دنع لوبقملا ةغالبلا جهن ى و ام مهتكوش ةوقو ةلتقلا بلغت لع لدو

 اوبلجأ ًاموق تبقاعول : هباحصأ ضعب ههجو ىلاعت هللا مرک ريمألل .لاق هنأ نم

 نكلو «: نوملعتام لهجأ تسلا ىلإ هاتوخأ اي : لاقف < هنع هللا نضر َنايِع ىلع ٠
 يلو هي 0 ہکو ش e س چاک 00

  Eجمل الوأ اهنع ىلاعت هلا «

 نع ىلا نمضتي تويبلا. ىف رارقتسالاب رمألا نكي ملو اهعم .نه اهمراحم نم .اهعمو
 نعطلا هجوتي ل < ' هلثم ٠ هنإف « دصقلا كلذل ةرصبلا ىلإ ريسملا اذكو < الصأ هب

 احلابب اا لفنلا جح رفس نم نودأب سيل

 هيلع هبترت .

 هكور دقف . مدنلا ةياغ تمدن « بترت ام بترتو « عقو ام .عقو امل اذهلو
 نب هللا دبع جرخأ لب « اهرجعم لتبي ىتح ىكبت لمحمبا موي رک ذت تناك اک اہنآ ہ
 : لاق قورسم نع دعس نباو ةبيش ىنأ نباو رذنملا نباو دهزلا دئاوز ىف دمحأ

 لبت یتح تكب « « نكتويب ىف نرقو » تأرق اذإ اهنع هللا ىضر ةشئ كاع تناك »

 . نيملسملا نم ريثك اهيف لتق ىتلا ةعقاولا اهركذت امتءارق نأل الإ كاذ امو « اهرامخ
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 نإ ىضر هنأ حص دقف + كلذ هنزحأ ههجو هللا مرك ريمألا نأ اك اذهو
 نط .نيعمجللا نم لتق نم لتقو نينماوملا مأ عم ناك نم ىلع مازبنالا عقو امل هنع.

 نکو اذه لبق تم ىتتيل اي ٠:لوقيو هيذخف ىلع برضي ناكف ىلتقلا لتقم ىف

EKىدزألا مظاك ىشلا اي زوتسم كلذ ىف لاقو مکر 8 تجرخ موي  
 ةديصق نم هلدعب هلماعو ىلاعت هللا هلذخ  ةضفارلا ءارعش ىرخأتم نم ىدادغبلا
 : اهيف عضاوم ةدعب رفك ةليوط:

 اهاسنت ةيآ ركذلا نمو دج لا نيعبرأ تظفح

 لسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ » ءاكبلا ببس ىف هانركذ امل مضني دق !.معن
 نكادحإب ىنأك ۔ اهنع یلاعت هللا ىضر ةشئاع نببفو - تارهطملا هجاوزأل ًاموي لاق

 ةدايزب ةنسلا لهأ دنع ةربتعملا ريغلا تاياورلا ضعب ىو « بأوحلا بالك اهحبنت

 ره له بأوحلا نع ريسملا لبق تلأس نكت ملو « ءاريمح اي ىنوكت نأ كايإف ١
 تلاقف . ءام دنع بالك ريسملا ءانثأ ىن اهتحبن ىح ؟ ال مأ اهقيرط ىف عقاو

 ىنوعجرا :تلاقف . بأوح : هل نولوقي :لاقف ؟ ءاملا اذه مسا ام : ةحلط نب دمحم

 نم رثكأ اهقفاوي لف . عوجرلا تدصقو ريسملا نع تعنتماو ثيدحلا تركذو

 نم الجر نينامث نم وحن عم مكحلا نب ناورم دهش ىتح رجاشتلا عقوو . اهعم
 امنأكل تضف . ًابأوح وه سيلو. . رخآ ءام ءاملا اذه نأب ةيحانلا كلت نيقاهد

 امتوكس تأر اهنع ىلاعت هللا ىضر اهنأكف . رمألا عقوو عوجرلا رذعتو كلذ ببسب
 . تكبف اهماقم ىلإ ةبسنلاب ًابنذو اهنم ًاريصقت ريسملا لبق لاحلا قيقحنو لاؤسلا نع

 ضغبل الإ ةرصبلا ىلإ تراسو تجرح ام اهنأ ةعيشلا هتمعز امو مدقت الو
 هلا ىكر اهنإف . ةعيشلا نم نوباذكلا هقلتخا 3 روزو بذكف ههجو هللا مرك ىلع

 | تاق نأ ىمليدلا هاور ام كل نمو . هلئاضفو هبقانم ىورت لزب مانع فا
 غوقو دعب تلاقو « ةدابع ىلع بح » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
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 اهمارتحا ىف غلابو هاوثم نسحأو ههجو یلاعت هللا مرک ىلع اهمرك أ دقو . « اهئاحا و ةأرملا نيب نوكي ام الإ - اع هللا ىضر - ىلع نيبو ییب نكي هللاو » : عقو
 مالك ىهتنا ) ةميرك ةزيزع ةرصبلا نايعأ ءاسن نم ةعاج اهعمو ةنيدملا ىلإ اهدرو
 . ( ريسي فذحن . حورلا

 نع تركع انآ ايكو باا لر ی انركذ انو : ىرخأ ةدنا
 ريغ نينمؤملا تاهمأو « كلذل ةحيبم ةرورضل الإ ١ نكتويب نم جورحللا ءاسنلا
 نورونتملا هبكترا ام داسف رهظ : ةيعرش ةرورضل الإ نجر مل بنيزو ةدوس
 ىف ابروأ نم ىراصنلا لاعفأ تاكاحم مهنديد اوذختا نيذلا رضاحلا رصعلا ءانبأ نم
 نيطايشلاك هترشاعم ىف مهدحأ نوكي نأ مهتيغب ىوصقف . مهتاكرحو مهائيه
 ءارذعلا عياخ نوثيعي نأ مهجراعمو مقر ىسهتم نيذلا زياكنإلا نه ضيبلا
 ىف نزرب ىرخألا ةيلهاحلا ىف مهئاسنف ؛ مهئاوهأ نع عبطالو عرش مه زجحي ال
 مهجاوزأ ىف ءاشحفلا نوري ةفعلاو ةريغلا مهبولق تح دق مملاجرو :ىلوألا ةيلهادلا

 و . ًافورعم فرعيال سوكنم باق نم ىلاعت هللاب ذوعن . نوحرف مهو مهتانبو
 ًاركنم رکنیال

 ًاضيأ ملعلا ىلإ نيمتنملا نمو لب نيملسملا نم فئاوط نأ : ىربكلا ةيهادلاو

 باجحلا كرت اوذختا ىح : هبحاصب بلكلا ىراجت مهءاوهأ ميهيف تراجت دق

 نم ءاسنلا قالخأ نسحأ نم ناك ام اودعو . مهدصاقم ىلعأ ءاسألا نم ءايحلاو

 . مهتيندم ىلع الك اهولعجو « نوكي ام حبقأ نم رتستلاو باجحلاو ءايحلاو ةفعلا

 بابلحلاو تاجا ذاختاو نانكألاو تويبلا مو زاب رمآلا نآرقلا مبيلع ئرق اذإو

 نهجورخ ف نهنع ىلاعت هللا ىضر اهريغو ةشئاع نينماوملا تاهمأ لاعفأب اوأجل
eىنل نم عيالنا ىشلا نيو . ديعب ناكم نم شوانتلا ممل ىنأو . هلاثمأو جعل ا ٠ 9 “د 8 5  

 مهمرج رذع اوارف مهسفنأ ىلإ اوعجر مهتيلايف ! برغمو ,قرشم نيب ناتشو ؟ ديعسلا

 LE E Ess فلا ا SÊ يك ارك 04
 - تى ورساجت ثيح . مثالا نم منشا مهعإ ةراشك و : مربا نم حبقا
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 لإ, فعلا نم نه نهو - كلا ةدش ف ٠ سانلا ٠

 نرنيالو ءايح نهسعي ال هنيزب ثاجربتم رصعلا تانب جورح نم  باجحلاو رتسالاو
 ءاوهآلا ع نع ندعو © ةيشاعم الو ةيابد ةرورض ريغ نك“ تابلج الو تاجح

 :زئاط : ناتفئاط نينمؤملا تاهمأ ىف كاله دقف ! ءايحلا كرتو رتسلا فشكو
 نااعفأب اوسرتت ةفئاطو . اولضف « توببلا نم جورخل مهلعاطم ضرغ نهوذحنا : -- ال ا م نع . * .
 اولضأو اولضف . لضطابلا هب ديرأ قح ةملكك ةلطابلا مهئاوهأ ىلع ةحلاصلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ اهليصفتب باجحلا ةلئسم ىتأيسو  قمحلاو غيزلا نم هللاب ذوعن -
 . باجحلا ةيآ تحن ةروسلا هذه ف

: 
 ىصاعملاو بونذلا انهه هب ديرأو رذقلا ئىشلا لصألا ىف « سجرلا

٠ 
 بسانت ماكحأ نايبب ماتلا ءاننعالا ىنعأ « ىعيرشتلا ريهطتلا : ريهطتلاب دارملاو
 ديرب امنإ : ليق ام ىلع ىنعملاو : حورلا ىف امك . ىوقتلاب اولحتيل تيبلا لهأ نأش

 مكامن ايف ىصاعملاو بونذلا مكنع بهذيل هللا ٠ ةغيلب ةيلحت ىوقتلاب مكيلحيو

 حبحصلا ىلع لآلا عم تارهطملا جا وزألا تيبلا لهأب دارملا
 . ( هظفلب حور ) نهانكس یوس هتكسي تیپ هل سيل مسو هيلع ىلص هنأ عم ةقحاللاو ةقباساا تايآلا نم كلذ ىلع ةلادلا نئارقلا تارهطملا سو هيلع هللا لص هءاسن هلهأب دارملاف لئنيحو ء ليق اک ىوبنلا دجسما ال ىنكسلا تيب وهو « بسنلاو ةبارقلا تيبال بشحللاو نيطلا تيب هب دارملا نأ رهاظلاو

 سجرا مكنع بهذيل هللا ديرب امنإ » : ىلاعت لوقو : هللا همحر ريثك نبأ 0 !
Els 
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 لوزتلا بيسو « ةيآلا لوزن ببس نبنأل ٠ انهه تيبلا لهأ ىف ملسو هيلع هللا
 . حيحصلا ىلع هريغ عم وأ ٠ لوق ىلع هدحو امأ « ًادحاو الوق هيف لخاد

 هللا ديري اغإ » قوسلا ىف ىداني ناك هنأ ةمركع نع ريرج نبا ىورو

 لص ىنلا ءاسن ىف تلزن ؛ ًاريهطت مك رهطيو تيبلا لهآ سجرلا مكنع بهذيل
 سابع نبا نع ةمركع نع هدنسب متاح ىبأ نبا ىور اذكهو . ةصاخخ ملسو هيلع هللا
 : لاق « تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ » : هلوق ىف اهنع هللا یضر

 هتلهاب ءاش نم : ةمركع لاقو . ةصاخخ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ءاسن ىف تلزن
 نك نمنأ دارملا ناك نإف . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاسن ناش قف تلت ابنأ
 ءارظن اذه ىنف طقف دارملا نهنأ ديرأ نإو « حيحصف نهريغ نود لوزتلا ببس
 ريثك نبأ درس مث كلذ نم معأ دارملا نأ ىلع لدت ثيداحأ تدرو دق هنإف
 .  ةددعتم قرطو ديناسأب ةريثك تاياور

 هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع دمحأ مامإلا هاور ام : لوألا ثيدحلا
 ىلاعت هللا ىضر ةمطاف بابب رمي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ » : لاق

 ديري امتإ : تيبلا لهأ اي ةولصلا : لوقي رجفلا ةولصل جرح اذإ رهشأ ةّس اهنع
 نع ىذمرتلا هاورو « ًاريهطت مكرهطيو 5 تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا

 . بيرغ نسح : لاقو هب نافع نع ديمح نب دبع

 . عقسأ نب ةلئاو نع ليوط ثيدح ىف دمحأ مامإلا جرخأ : رخآ ثيدحو

 : تلاقف « هنع هللا ىضر ىلع نع هلأسأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةمطاف تيتأ » : لاق

 هللا لوسر ءاج ىتح « هرظتنأ تلسجف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هجوت

 ىلاعت هللا ىضر نيسحو نسحو ىلع هعمو سو هيلع هللا ىلص
 ذحآ « مهنع

 اهلمجأو اهنع ىلاعت هللا ىضر ةمطافو ايلع ىندأف لخد یتح « هديب |هنم دحاو لك

 ا لع ا دحاو لك اہنع ىلاعت هللا ىضر ًانيسحو ًانسح سلجأو هيدي نيب

 هيرب 1٠ ةيآلا هذه لسو هيلع هللا ىلص الت مث  هءادك :لاقوأ  هبوث مهلع فل م



- YA - 

 ءالوه مهللا :لاقو «اريهطت 'مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا

 هللا ید ةلئاو ا داز « هون دن ريرج نبا هاورو . « قحأ ىتيب لهأ

 نه تلا مو هيلع 9 یلص لاق .كلهأ نم كيلع هللا ىلص لوسر اي انأو : هنع

 اوف :ةياور فو . ىجترأ ام ىج رأ نه اهنإو : هنع هللا ىضر ةلثاو لاق . ىهأ

 . ىدنع لمع قثوأل ابنإ

 نع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ نع هدنسب دمحأ مامإلا لاق : رحخآ ثيدح

 ةريزخ اهيف ةمربب ةمطاف هتتأف ءاهتيب ىف ناك لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ » ركذت

 « كيأباو كلجوز ىعدا » : اه ياسو هيلع هللا ىلص لاقف 3 اب هيلع تلخدف

 اوسلجف : هيلع اولخدف مهنع ىلاعت هللا ضر نيسحو نسحو ىلع ءاجف : تلاق

 مسو هيلع هللا لص هتحن ناکو 2 هل ةمانم ىلع وهو ةريزحلا كلت نم نولكأي

 امنإ » ةيآلا هذه لجو زع هللا لزنأف « ىلصأ ةرجحلا ىف انأو : تلاق :ىربيخ ءاسك

 هللا ىضر تلاق « ًارهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديرب
 جرخأ مث ءهب مهاطغف ءاسكلا لسضف مودا هللا لص ذخأف : امنع ىلاعت

 بهذاف . ىتصاخو ییب لهأ ءال'وه مهللا « : لاق مث ءاسلا ىلإ اهب یولاف هدي

 اأو : تلقف تيبلا مار تلخدأف : تلاق . « ًاريهطت مه رهط و سجرلا مع

 .« ريخ ىلإ كنإ ريخ ىلإ كنإ : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف : هللا لوسر اي مكعم
 . تاقث هلاجر ةيقبو :ءاطع خيش وهو : مسي مل نم هدانسإ ف

 : ريرج نبا اهاور اهنم قيرط ینو ةياورلا هذه ةديدع ًاقرط ريثك نبا درس مث
 لهأ نم تسلأ هللا لوسر اي :تلقف : اهنع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ تلاق »
 هللا ىلص ىنلا جاوزأ نم تنأ « ريح ىلإ كنإ : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؟ تيبلا
 ىلخدأ هللا لوسر اي : تلقف » ريرج نبا دنع ىرخأ قيرط فو . «ملسو هيلع
 ( ًاصخلم ريثك نبا ) « لهأنم تنأ : ملسو هيلع هللا لص لاق « مهعم

 بيبر - ةملس ىنأ نب ورع نع ةعاجو ىذمرتلا دنع ىرخأ قيرط فو
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 ىبنناي مهعم انأو : اهنع هللا ىضر ةملس مأ تلاق : لاق - ملسو هيلع هللا ىلص ىنا
 يقر. ةملس مأ ةعقاو لثم ىورو , ريخ ىلع كنإو . كناكم ىلع تنا : لاق هنا

 ريرج نبا هجرخأ ًاضيأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ةقيدصلا نع اهنع ىلاعت هلل
 ظ . ريثك نبا هركذو ىربطلا

 انيف ماق » هنع ىلاعت هللا ىضر مقرأ نب ديز نع هحيححص ىف ملسم جرخأو
 « ةنيدملاو ةكم نيب اخ ىعدي ءامب ًابيطخ ًاموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ,رمانلا اهيأ الأ ! دعب امأ : لاق مث ءركذو ظعوو « هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمحف

 : نيلقث مكيف كرات انأو « بيجأف ىبر لوسر ىنيتأي نأ كشوي رشب انأ امإف
 , هب !اوكسمتساو هللا باتكب اوذخف « رونلاو ىدملا هيف ىلاعت هللا باتك : املوأ

 هللا مكركذأ ‹ ىتيب لهأو : لاق مث هيف بغرو لجو زع هللا باتك ىلع ثحف

 نمو :نيصح هل لاقف .  ًاثالث « ىتيب لهأ ىف ىلاعت هللا مكركذأ : ىتيب لهأ ىف یلاعت
 لهأ نكلو «هتيب لهأ نم هءاسن :لاق ؟ هتيب لهأ نم هءاسن سيلأ ؟ديز اي هتيب لهأ

 مقرأ نب ديز نع رخآ -قيرطب هاور مث ! معن : لاق ؟ دعب ةقدصلا مرح نم هتيب
 © هئاسن ؟هتیب لهأ نم : هل تلقف  هيفو  مدقت ام وحنب ثيدحلا ركذف هنع هللا ىضر

 عج رف اهقلطي مث « رهدلا نم رصعلا لجرلا عم نوكت ةأرملا نإ هللا ميأو ال :لاق

 . هدعب ةقدصلا اومرح نيذلا هتبصعو هلصأ هتيب لهأ « اهموقو اهيبأ ىلإ

 ذخألاو ىلوأ ىلوألا ةياورلاو «ةياورلا هذه ىف عقو اذكه : ريثك نبا لاق

 ثيدحلا ىف نيروكذملا لهألا ريسفت دارأ هنأ لمتحت ةيناثلا هذهو « ىرحأ اهب

 لهألاب دارملا سيل هنأ وأ ؛ ةقدصلا اومرح نيذلا هلهأ هب دارملا امنإ « هاور ىذلا

 ةياورلا نيبو اهنيب ًاعمج حجرأ لاتحالا اذهو « هلآ عم مه لب طقف جاوزألا

 ضعب ىف نإف « تحص نإ ةمدقتملا ثيداحألاو نآرقلا نيب ًاضيأ اعمجو « اهلبق ىنا

 . ملعأ هللاو . ًارظن اهديناسأ

 لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاسن نأ نآرقلا ربدت نم هيف كشيال ىذلا مث
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 نا لهأ سسجرلا مكتع بهذيل هللا ديري امتإ 9 : ىلاعت هلوق ف تالخاد
 لك اذه دعب ىلاعت لاق اذهلو « نهعم ةيالا قايس نإف « ًاريهطت مكرهطيو

 ىنكسلا تيب تيبلاب دارملا : نيققحلا ضعب لاقو : ىناعملا حور ىف لاقو
 ٠ دهشيو « ةرثك ىصحتال ىلا رابخألاو « اهقابسو ةبآلا قايس هيضتةي ام ىلع  هلهأو

 ريدتو هدلاصمب مايقلا عم هيف ىنكسلاب امإ هب صاصتحخا ديزم هل نم  فرعلا هل
 مكحب لوحتلاو لدبتلا ماقم ىف نكاسلا نوك ( ١ ) مدعو « هرمأب ماتهالاو هنأش
 ةظحالم نود نم كلذك هيف ىنكسلاب وأ « جاوزألاك ةبهو عيب نم ةيراحلا ةداعلا

 ' هدرتلاب ةداعلا بسحب ىضتقت هبحاص نم ةبارقب وأ . دالوألاك حلاصملاب .مايقلا
 كلذ نم عنملا مدعب وأ ٠ كلذل هبحاص نم بلط ريغ نم هيف.سولحلاو « هيلإ
 . مامعألا دالوأو مامعألاكو « اولزن نإو مهدالوأكو هنونكسيال نيذلا دال وألاك

 ءاسكلا ثيدحك اهضعب تعم دقو .رابخألا نيب عمدللا لصحي اذه. ىلعو .
 لمتشا لسو هيلع هللا ىلص هنأ » نسحلا ثيدحكو ءرصحلا ىلع هيف ةلالدالو
 یب لهأ ءالوهو ىبأ ونصو ىمع اذه بر اي : لاق مث ةءالمب هينبو سابعلا ىلع
 طئاوحو « بابلا ةفكسأ تنمأف . هذه ىتءالمب مهايإ ىرتسك رانلا نم مهرتساف
 لسو هيلع هللا ىلص هنأ » تاياورلا ضعب ىن ءاجو « ثالث نيمآ : تلاقف تيبلا

 نم دارملا : لاق ثيح , ىعيشلا ىدهشملا هللا دبع همهوت ام عفدناف ( )١
 ءامال : .: ا ١ ا ل + 8 لا تم تلا
 امإلا نم مادخل لب جاوزألل لماش ةخل تيبلا لهأ نأ كشالو ولا تي اتیا
 : قافتالاب ةعسلا هذبب ىوغللا ىنعملا اذه دارملا سيلو « ًاضيأ تيبلا ف نكسي ىناللا
 ماديللا نأ فرعت كنإف . ىهتنا  ءاسكلا ثيدح مهصخ نيذلا ءابعلا لآ هب دارملاف
 ةداع لوحتلاو لدبتلا ضرعم ىف مهنأ الإ تيبلا ناكس نم اوناك نإو ءامإلاو
 . (فلارم ). افرع تيبلالهأ موهفم ىف اولخدي لف + اهريغو ةبملاو يباب ١ ۰ ت : ا ۴
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 ميراقأو هتانب ةيقبو مهنع ىلاعت هللا ىضر نينسللاو ةمطافو 5
 ه5 هجاوزأو

 : تلقف : تلاق اهنأ رخآ ضعب ىف امنع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ نع حصو

 ضعب ىفو « « ىلاعت هللا ءاش نإ ىلب : لاقف ؟ تيبلا لهأ نم انأ امأ « هللا لوسر ايو
 هنإو « !ىلب : لاق ؟ كلهأ نم تسل » ؛ سو يل هللا لس دل تلات اا رع
 هيلإ راشأ اك رركت دقو . مه هءاعد ىضق ام دعب ءاسكلا اهلخدأ مالسلا هيلع
 ءاعدلاو « ىّتيب لهأ ءالؤه لوقو E فا

 .ةهريغو اهنع ىلاعت هللا ىضر ةمطاف تيب ىو اهنع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ تيب ى
 ملسو هيلع هللا ىلص للج امو عاّتجالا ةئيه ىف تاياورلا فالتخا نيب عمج هبو
 مدعو . اهنع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ باجأ امو مهل هب اعد امو « نيعمتجملا هب

 لب « الصأ تيبلا لهأ نم تسيل اهنآل سيل ءاسكلا تح تارملا ضعب ىف اهناخدإ

 اهقابسو ةيآلا قايس ىضتقي ىناللا جاوزألا نم تناك ثيح مهنم اهنأروهظلا
 هللا ( ىلض هنإف « مهنع ىلاعت هللا ىضر هتحت اولخدأ ن ٠٠ فالحب « مهيف نملوخد

 مدل دكا يراوح مع درت لان اج رو ميلك حيوا درج
 . كلذ اهقابسو اهقايس ءاضتقا

 لمحلا : ةفلتخلا تاياورلا ضعب ةحع ريدقت ىلع هللا همحر رجح نبا ركذو

 هنيبو هنيب نكي مل نم ضعب ملسو هيلع هللا , ىلص لخدأو «نيترم ناك لورتلا نأ ىلع

 . ىلاعت هللا ىضر ىسرافلا نالسك ًاهيبشتو ًاعسوت تيبلا لهأ ىف ةيبسنالو ةيبس ةبارق

 ةياور ىف ءاجو . تيبلا لهأ انم نالس : مالسلاو ةولصلا هيلع لاق ثيح . هنع

 اا ا ىضر ةلثاو نأ » ةحيح

 ىلهأ نم تنأ : مالسلاو ةولصلا

 ف هجاوزأ نوک ىنن نم هنع هللا ىخر, مقرأ نب ديز نع ىور امو
 ةفدصلاا ومرح نيذلا هتبصعو هلصأ هتيب لهأ نوكو . هتيب لهأ نم سو هب



 يبن بي ب
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 ويب يلا كيلا لك كج تيبلا لهأب دارملاف  مالسلاو ةولصلا هيلع هدعب
 آلا ىف دا رملا محلا ىنعملاب تيبلا لهآ ال نيلقثلا ىناث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 5 يع نيصحو انا تقلطنا : لاق» بابح نب ديز, نع ملم حيح ىف ام اذهل دهشيو

 هر 2

 ر ةمقاو نم الآ هائرك ذ ليوط ثيدح ی ) مقرأ نب ديز ىلإ ملم نب ورمعو
 لهأ نم هئاسن ننيلا ديز اي هتيب لهأ نمو : نيصح هل لاقف» ( : هيفو اخ ىعدي
 نيدحلا , هدعب ةقدصلا مرح نم هتيب لهأ نكلو ءهتيب لهأ نم هئاسن : لاق : هتىب

 نأ ىن رهاظ مسو هيلع هللا ىلص هيب لهأ نم ءاسنلا هلعج دعب كاردتسالا نإف
 ناص هللا لوسر نع هب ثدح ىذلا ثيدحلا ىف تيبلا لهأب دارملا نايب ضرغلا
 ءانناا امدحأ ىف لخدي ناقالطإ تيبلا لهألف . نيلقثلا ىنا هيف مهو + مسو هيلع
 نمضنملا قباسلا ربحلاو ربحلا اذه نيب عمجلا لصحي اذببو < رخآلا ف نالخديالو
 . ( حورلا مالك ىبتنا ) تيبلا لهأ نم ءاسنلا نوك هنع ىلاعت هللا ىضر هيفن

 لهأ صصختي : مهلوق دعب ةيالاب اولدتسا ةعيشلا نإ مث : حورلا ىف لاق
 بينذلاب سجرلا ريسفتو « ديريل هب الوعفم بهذيل لعجو . تعمس نم اهبف تيب
 نوموصعم مهنع ىلاعت هللا ىضر نيسحلاو ةمطافو ًايلع نأ ىلإ اوبهذف . ةمصعلا ىلع

 . اهانعمو ةمصعلا ةقبقح ىف : لوألا «ثحابم انههو : فيعضلا دبعلا لاق
 له : ثلاثلا ؟ مهريغ ىف اهوصح نك مأ لسرلاو ءايبئألا ةصاخ اهنأ : ىناثلاو
 1 عبارلا ؟ ال مأ تيبلا لهأ ةحألا ةمصع ىلع ةيالا هذه لالدتسالا م

 . بابلا اذه ىف ةعيشلا تاكسمت باوج
 (هانعمو ةمصعلا ةقيقح

 ةمصعلا ةقيقح ىف سداسلا دصقملا : فقاوملا حرش ىف لاق : لو ا
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 راتخلا لعافلا ىلإ اهلك ءايشألا دانتسا نم انلصأ هيضتقي ام ىلع ( اندنع یهو ر
 اوبهذ ام ىلع ءانب (ء ءاكحلا دنع ) یه (و .ًابنذ مهيف ىلاعت هللا قلخيال نأ ) ءادنبا
 ( لصحت و .روجفلا نع عن ةكلم) لباوقلا دادعتسا رابتعاو باجيإلاب لوقلا ن رم هبلإ
 رجارلا هنإف ( تاعاطلا بقانمو ىصاعملا بلاثمب ملعلاب) ”ءادتبا ةيناسفنلا ةمئصلا هذه

 ( عباتت ) مهيف ةفصلا هذه خسرتتو ( دكأتتو ) ةعاطلا ىلإ ىعادلاو ةيصعملا نع
 ىغبنيال oy ةيعادلا ( رماوألاب ) مهيلإ ( ىحولا
 و نم دنع ًادمع وأ ًاوهس ( رئاغصلا نه مهنع ر ردصي ام لع ضارتعا الو )

 ءادتبا ىف ( نوكت ةيناسفنلا تافصلا نإف ر لضفألاو ( ىلوألا كرت ) نمو اهدمعت
 . جيردتلاب اهلحم ىف ةفتار ىأ ( تاكلم ريصت مث) ةنعار ريغ ىأ (الاوحأ ) الصح

 عتتمي هندب ىف وأ صخشلا سفن ىف ةيصاخ نوكت) ةمصعلا ىأ ( ىه : موق لاقو)
 بنذلا رودص ( ناكول هنإ) لوقلا اذه ىأ ( هب دكيو . هنع بنذلا رودص اسب
 باوثالو حدمال ذإ ؛ بنذلا كرتب ىأ ( كلذب حدملا قحتسا امل ) ًاعنتم ىأ ( كلذك)
 ( عاجإلاف ًاضيأو ) .رايتخالا تحت الخاد ًارودقم سيل هنأل « عنتمم وه ام كرب
 ناك ولو : هب نوباثم بونذلا كرتب نوفلكم ) ءايبنألا ىأ ( مهنأ ىلع ) دمع
 هيلع باوثالو منتمملا كرتب فيلكتال ذإ ؛كلذك رمألا ناك امل مهنع ًاعنتم بنألا
 لدي « ىلإ ىحوي مكلثم رشب انآ اغإ لق » :ىلاعت هلوقف ًاضيأو ) . ًافنآ تفرع ال
 عتتميالف ( ريغال ىحولاب زايتمالاو :ةيرشبلا ىلإ عجر امف سانلا رئاسل مهتئام ىلع

 .( ۲۸۱ :8) فقاوم حرش ىف اذك .رشبلا رئاس نع امك مهنع بنذلا رواج

 نيمسقلا رابتعاب ناينعم ةمصعلل نوكي نأ دعبيالو : فيعضلا دبعلا لاق
 4 تاولص مييلع ءايبنآلاف < مالاسلا مهيلع ةكئالملاو ءايبنألا ىنعأ . نيمو ,صيعملا ن“ هللا ١

 د اعت هللا
 كالذو < بونذلاو تاوهشال ةيضتقملا ةيرشبلا ةدام لماكت عم ةي هر 1 0 هللا قلخ مدع ىنعأ « لوألا ىنعملاب ةمصع نوموصعم 99

 f ا یر لاک فايز رمش یار ناش لع ةكئالملا |
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 رولا لإ ةيعادلا ةييرشألا ةدام قلخ مدع ىنعأ ىنالا ىنملاب نوموصعم السل
 ر ال آعتتم ناكولو « اھکر ىلع نوباثم ىصاعملا كرتب نورومأم مالسلا مهيلع ءايبنألا نا 300 ج 2 : بنذلا رودص عنتمي ثيحب مهقلخو ميف
 لإ هجوت محن عمسي مل هنإف : ةكئالملا ثاذكالو . ىنعم باوثلاو ىبنلاو رمألل
 رمصعلا ريسفت ف نواف اده لعد . اهكرتب نوباثي مهنأوأ ىصاعملا كرتب باطما
 . ىناثلا ىف ىناثلاو لوألا ىف لوألا « فلتخم اهلحم ناحيص

 ؟ ةكئالملاو ءايبثألا ةصاخ ةمصعلا له
 تفرع اذإو ؟ ال مأ ةكئالملاو ءايبنألا ةصاخ ةمصعلا نأ ىف : ىناثلا ثحبلا

 . ًافيأ ثحبلا اذه ىف رمألا ةيلج كل تحضتا دقف رم امك اهانعمو ةمصعلا ةقيقح
 : 2 ماع ةكئالملا ف اك مهيف بونذلا ةدام قلخ مدع وأ  مالسلا مهيلع ءاينألا ىف اك  اهتدام دوجو عم بونذلا قلخ مدع اهب ديرأ ءاوس ةمصعلا نإف

 . سايقلاو ىأرال هيف لخدمال

 ةكئالملاو ءايبنألا ىنعأ « قولخلا نم نيفنص ةمصعب الإ درب م لقنلا نإ مث

 "نورو ام نولعفيو مه رمأ ام هللا نوصعيال » : ىلاعتو كرابت هللا لاق.. عاجإلاو
 رع لاقو « نورو ام نولعفيو مهقوف نه مهر نوفاخمي » : لئاق نم زع لاقو
 . لج لاقو « نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسيال نومركم دابع لب ٠ : لجو
 0 مهمصع ىلع ةمآلا شما دقو . 0 نو رتفيال راهنلاو لالا نوحبس ) : هناطلس
 . ءاوهألا لهأ ضعب الإ هيف فلاح مو بونذلا قلطم

 فقالا حرش نم سمادللا دصقملا ىنف مالساو تاولصلا مهيلع ا امأو
 “وغلب امو ةلاسرلا ىوعدك . هيف مهقدص ىلع عطاقلا زجعملا لد ایف بذكلا نم مضغ برو قع اهلك نارو لالا لك ميجا 210 تيا



_ Ye - 

 لاطبإ ىلإ ىدأل القع كلذ ىف ءارتفالاو لوقتلا مهيلع زاج ول ذإ ؛ قئالحللا ىلإ هللا نع
 . لاحم وهو «ةزجعملا ةلالر

 « اهدعبو ةثعبلا لبق كرشلاو رفكلا نم مهتمصع ىلع ةمآلا تعمجأ كلذكو
 رفك بنذ لك نأ اومعز ثيح جراوحلا ىلع مزلي ام ىوس كلذ ىف دحأل فالخال

 ' 5 رفكلا زاوحجي لوقلا مهمزلف« مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع بنذلا اوزوج مث

 ٠ . هنم هللاب ذوعن

 ًادمع رئابكلا نم مهتمصع ىلع ةمئألاو نيققحلا نم روهمجلا قفتا كلذكو
 . ةيوشحلا الإ هيف فلاح ملو

 « ًادمع ةلاسرلا ىف بذكلا ىنعأ  بونذلاو ىصاعملا نم فانصأ ةثالث هذهف
 ءايبنألا ةمصع ىلع ةمألا ةملك تقفتا  ًادصق رئابكلا روضو م هلرغلاو لاو
 قامسإ وبأ ذاتسألا هعنف ةلاسرلاو غيلبتلا ف نايسألاو وهسلا امأو . اهنم مالسلا مييلع
 رئابكلا رودص كلذك و . ىنالقابلا ركب وبأ ىضاقلا هزوجو « ةمنألا نم ريثكو
 هزوجف ًادمع رئاغصلا امأو . هفالخ راتخلاو نورثكألا هزوجف ”أطخ وأ ًاوهس مهلع

 رئاغصلا ال ٠ ًاقافتا زئاج وهف ًاوهس رئاذصلا رودص امأو . ىئابحلا الإ روهمجلا

 . لفسلاو لاذرألاب اهلعاف قحلت ىلا ةسيسللا

 زاج امف قئالخلا ةماع نع نوزاتم همالسو هللا تاولص مييلع ءايبنألا نإ مث

 ىهتنا - هيلع نوببني لب أطخلا ىلع نوكرتيال مهنأب ًاضيأ نايسنلاو أطللا نم مهلع
 . ًاصخلم فقاوملا حرش ىف ام

 ىلع اججح رشع ةسمخ « ءايبنألا ةمصع » هتلاسر ىن ىزارلا مامإلا ركذ دقو

 نيفطصملا نأ اندنع ماو «» : ىلاعت هلوق : اهم 1 مالسلا مهيلع ءايبنألا ةمصع

 2 سانلا نمو السر ةكئالملا نه قطصي هللا » ٠ ىلاعت هلوق هريظنو ) رايخألا

 'نيملاعلا ىلع نارمع لآ و ميهاربإ لآ و ًاحونو مدآ ىطصا هللا نإ» : ىلاعت هل وفر « اعلا : 1 7 ١ - f و



 مما

 رر ىف ہو ايندلا ىف هانيفطصا دقلو ٭ : ماللا هيلع ميهاربإ قح ىف لاقو
 وأ برقعيو قاحإو ميهاربإ اندابع ركذاو » : ىلاعت لاقو « نيحلاصلا نمل
 . « رادلا ىركذ ةصلاخب مهانصلخأ انإ راصبألاو ىديألا

 و للبت وع اوا دايم
 LS دل ناواو نم اظيئاما نيذلا باتكلا

 لإ لوقت اال + :قياسلاو لضتقلاو ماظلا ىلإ نيفطصملا مسق « هللا نذإب تاريخلاب
 , ايفطصا نيذلا » : هلوق ىلإ ال « اندابع نم » : هلوق ىلإ دئاع « مهنف » : هلوق ف

 . بجاو نيروكذملا برقأ ىلإ ريمضلا دوع نأل

 ,يوغأل كت زعبف » : سيلبإ نع ةياكح لاق ىلاعتو كرابت هللا نأ : اهنمو
 هنأ مث . هلالضإو هئاوغإ نم نيصلخلا ىنثتسا « نيصلخلا مهنم كدابع الإ نيعمجأ
 . نيصلخلا نم مهنأ مالسلاو ةالصلا مهيلع بوقعيو قاحإو مها ربإ ىلع دهش ىلاعت
 هيلع فسوي قح ىف لاقو . «رادلا ىركذ ةصلاحب مهانصلخأ انإ » :لاق ثيح
 نيصلخلا ىوغيال هنأب سيلبإ رقأ الف « نيصلخما اندابع نم هنإ » : مالسلاو ةولصلا
 ام هتسوسوو سيلبإ ءاوغإ نأ ينل : نيصلخلا نه ءالء وه نأب ىلاعت هللا دهشو

 . مهنع ةيصعملا رودص مدعب عطقلا بجوي كلذو ٠ مهيلإ تلصو
 « هب ءادتقالاب نيرومأم نوكن نأ امإ انکل مهنم قسفلا رك ول هنأ : ايمو

 : ىلاعت هلوقل لطاب ًاضيأ اذهو « هب ءادتقالاب نيرومأم نوكيال وأ ءزوحيال اذهو
 ةلعلا ضرغ ذئنيح توفي ًاضيأو . « هللا مكببحي , اوعبتاف هللا نوبحت منك نإ لق »
 بعت هب ؛ مهاوس مهل أجلم الو « ةوسأو سانا ةودق الإ اوثعبي مل مهنإف « ةلاسرلاو
 . اذه . ىسفلا نم قدصلاو ثيبحلا نم بيطلا

 - همالسو هللا تارا لع ةكيالملاو ءايبنألا ىنعأ  قئالحلا نم ناعونلا ناذهف

 لفعلا ىف لولد الو « مهتمصع ىلع لقنلا ججح تتبثو لقعلا لئالد اا



 دال -

 راغصلا نايرصلا نأ ماوعلا ةأسلأ ىلع رهتشا امو .مهاوس نم ةمصع ىلع لقنلاو
 لعف مع ردصيال مهنأ ال مهلاعفأ ىلع باقعلا مدس هب دا مهلعلف نومو صب
 ىح ىبصلا مهنم دعو ثالث نع ملا عفر » ثيدحلا نال كلذو «ةيصعملاو بئذلا
 : . كلذ لعف مهنم ردص نإو بنذ مهيلع بتكيال مهنأ لدي « غاي

 تيبلا لهأ نم ةمثآلا ةمصع ىف ثحب ٠
 قالتخا نم وه لب لقن هيف دري ملف تیبا لهأ نم ةمبنألا ةمصع امأو

 مهريهطت ركذ ىلاعتو هناحبس هنأب ةبآلا هذبب اولدتساو « ةعيشلاو ضفاورلا
 . ةمصعلا نم دارملا وهو « بونذلا نم

 ىلع ريهطتلا نأ : هلصاح ام نآرقلا نايب ىف خياشملا فرشأ انخيش لاق
 ٠ ءانتعالا ةدشو « ىهاونلاو رماوألا نايب وه لوألاف . ىنيوكتو « ىعيرشت :نيعون

 نأ وه : ىناثلاو . اهب لمعلا طرشب ىصاعملا نع اهريهطتو سوفنلا بيذهتل « اهب

 . ةمصعلاو . دابعلا لمعل هيف لخد نود نم هتدارإو هقلخب ًابنذ مهيف ىلاعت هللا قلخيال
 صتختال لوألا نإف ؛ لوألا نود « طقف ىناثلا ىلع الإ لاقيال حالطصالا ىف

 هللا لوقو نآرقلا مظن ىف رظنلا تنعمأ اذإ مث . ىنخيال اك مالسلا مهيلع ءايبنألا هب

 « ًاريهطت مك رهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ » : لجو زع
 : ىلاعت هلوقل ىنعم الف الإو : ىنيوكتلاال ىعيرشتلا ريهطتلا هيف دارملا نأ تنقيأ

 مكنع هللا بهذأ :لاقي نأ ماقملا قح ناك لب عراضملا ةغيصب « بهذيل هللا ديري ١»

 . ىهتنا - لمأتم ىلع ىنخيال امك ىلاعت هلوق نع ًاربخ نوكيل «سجرلا

 ءاهمدع ىلع ةلالد ال لب ةمصعلا ىلع اهتلالد ملسنال : ىناعملا حور ىف لاقو
 ليصحم عانتما ةرورض «هرهطأ نأ ديرأ ىنإ : رهاط وه نم قح ىف لاقيال ذا

 مع ىلاعت هللا ىضر صاخشألا كئلوأ نوك نأ بابلا ىف ام ةياغو . لصاحلا
 « ةيالاب تبثي مهجر :باهذإب ةدارإلا قلعت دعب < بوثذلاو سجرلا نم نيظوفحم

 للاعتهدارم عوفو نآل « ةعيشلا لوصأ ىلع ال ةنساا لهأ لوصأ ىلع ًاضيأ اذه نكلو
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 ي ةدافإ | تناک ول ,a ًاقلطم لجو رع هتدارإل مهدنع مزال ريغ

 یو تيلا لهآ سجرلا مكنع بهذأ لإ نإ :  اذكه ليقل ةدوصعقم ةمصملا
 . « ًاريهطت

 وضد طل ل سوس ترا
 الا نكلو » : مهيف ىلاعت هلوقل نيموصعم ةبطاق ردب ةوزغ ىف

 , :ىلاعت هلوق نم هيف امل ديفأ اذه لعلو لب لب «نوركشت مكلعل مكيلع هتمعن

 رشو نع ظفحلا نودب روصتيال مامتإلا اذه عوقو نإف «« مكيلع هتمعت

 . ىبتنا - ناطيشلا

 ةظفل نأب : ةمصعلا ىلع اهب لالدتسالا هجو  ىعيشلا - ىسربطلا ررقو

 دافأ « مهرد ىدنع كل امنإ » : ليق اذإف ٠ تبثي مل امل ةيفان تبثأ امل ةققحم « اعإ د

 « اهريغ ینو ةدارإلا قةحت ةيالا ديفتف ٠ مهرد ىوس هدنع تاقا سيم هنأ

 ريهطتلا اهعبتي ىلا ةدارإلا وأ ٠ ةضحملا ةدارإلا ىه نوكت نأ نم ولختال ةدارإلاو

 دق ىلاعتو هناحبس هنأل « ةضحملا ةدارإلا نوكت نأ زوجيال . سجرلا .باهذإو

 نود تيبلا لهأب اف صاصتخا الف < ةضحلا ةدارإلاب كلذ فلكم لك نم دارأ

 ىف حدم الو بيرالب مهل مظعتلاو ح دملا ىضتقي لوقلا اذه ناآلو « نيفلكملا رئاس

 ءاسكأا لهأ ادع نم نأ لع دقو . ىناثلا ةدارإل]ةدارإ نيعتف « ةد رجملا ةدارإلا

 . ىبهتنا - مهب ةمصعلا صتختف دارم ريغ

 ةمصع مدع ىلع لدي ام ةعيشلا بتك ى درو دق هنأ ىلع « ىرت امك وهو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب ءاسكلا همض نم لضفأ وهو « ههجو هللا مرك ريمألا
 نع اوفكتال : هياحصأل لاق ههجو ىلاعت هللا م رك هنأ » : ةغالبلا جم قف . لسو

 ف كلذ نمآ نم الو ءءيطخأ نأ قوفب كيبل ىنإف .لدعب ةروشم وأ قحب ةلاقم

 مرک ناک _ ا ةو ىنم هدب كلمأ ام ىسفن ىف : ىلاعت هللا ىلي نأ الإ ‹ ىلعف



 * ورا
 . ىلق هفلاخو كليلإ هب تبرقت ا , ىل رفغا مهللا : هئاعد ىف لوقي ههجو ىلاعت هلل .٠ !

 . لعفتالو ردتف : ليقا 1 ذك . ديعب  ةيوبنلا ةيعدألا ىف انك - ميلعتلا دصقو

 ديرأ ول هنآل : اولاق < ةبحلاب انهه « ةدارإلا » ةنسلا لهأ ضعب رسفو
 ًاظوفحم ةمايقلا موي ىلإ تيبلا لهأ نم لك ناكل لعفلا اهدنع قّمحتي ىلا ةدارإلا اهب
 ىنثإلا ةمئألا قابو ءاسكلا لهأب صيصختلاو : هفالخ دهاشملاو ٠ بنذ لك نم
 نم ءاج حدملاو « ليلدالب ىوعد مهتمصع نوعدملا ةيمامإلا هيلإ بهذ امك رشع
 و « نأشلا ليلا رمألا اذه مهل ىلاعت هللا ةبحم مهتدافإ) مهنأشب ءانتعالا ةهج
 . ةمايقلا موي ىلإ ىلتي ان آرق هلعجو كلذب مهايإ هناحبس هتبطاخم

 ىذلا روهشملا ىنعلا نود روكذملا ىنعملاب انهه ةدارإلا نوك ىلع لدي دقو
 نينسحلاو ةمطافو يلع لخدأ نيح لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأب لعفلا دنع ققحتي
 سجرلا مهنع بهذاف ىتيب لهأ ءالؤه مهللا » : ءاسكلا تحن مهنع ىلاعت هللا ىضر
 ىنعملاب ةدارإلاب ًادارم كالذ ناك ول ءاعدلا ىلإ ةجاح ىأ هنإف . « ًاريهطت مهرهطو
 ىلع مهضعب اذهل لدتساو ؟ لوضصحلا بجاو لوصحم ءاعدالا وه لهو 3 روهشملا

 تيبلا لهأ ىف لسو هيلع هللا ىلص مهلخدأ امنإو < مهقح ىف ةيآلا لوزن مدع

 ركذ ام عيمج ولخيالو . مالسلاو ةولصلا هيلع فيرشلا هئاعدب ةيبالا ىف روك ذملا

 ١ . تحب نع

 هللا ىلص هب ةقالع ديزم ممل نم تيبلا لهأب دارملا نأ : ىل رهطي ىذلاو
 9 مهعاتجا ًافرع حبقيال ثيحب مالسااو ةولصلا هيلع هيلإ ةبيرق ةيوق ةبسن

 ماس و . و
 هجاوزأ كاذ ف لخديو : دحاو تيد ىف ملسو هيلع هتلا لص هعم اک

 ىلص هللا لوسر نم ةبارقلا نم هلام عم ههجو هللا مرك ىلعو : ءاسكلا لهأ ةعبرألاو

 هلماعو ؛هقرافي ملف ملسو هيلع هللا ىلص هرجحو هتيب ىف أشن دق . سو هيلع هللا

 .لعفلل عبتتسملا قيقحلا هانعم ىلع ةدارإلاو . ًاريبك هاحنآو هرهاصو .ًاريغص هدلوك

 نيدوجوملا ملسو هيلع هللا ىلص هتيب لهأ ةمصع ىلع اليلد موقتال ةبآلاو
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 , ةنسلا لهأ هلوقي ام ىلع بونذلا نم مهظفح ىلع الو « مهريغو الوزن نيح

 ريوطتلاو سجرلا باهذإل هون وأ « ىبنلاو رمألا هيجوت دارملا نوكي نأ لاّحال ال
 ل لوعفملا عضوم ىف رهطيو بهذيل لعجيو ًافوذحم لعجيل هب لوعفملا لعجي نأب
 نهذلا هيلإ قاسني امسح ىنعملا نآل لب ؛ بهذ نم هيلإ بهذو سأب هيف نكي مل نإو

 کرا ىلاعت هللا مكامن « رمألاو ىهنلل ليلعتلا عقوم ةلمحمبا عوقو ىضتقيو

 كلذ ىو مكر يهطتو مكنع سجرلا باهذإ مكرمأو مكيبنب ديرب لج و زع هنآل

 , مكيلإ دوعت ةعفنمالب مكفيلكتو مكناحتما كلذب ديريالو « مكل ةحلصملا ةياغ
 سجرلا مكنع بهذيل مكرمأو مكيبنب ديري ىأ طرشلا ىنعم ىلع وهو

 بولسأ وحن ةيآلا بولسأ نأ ةرورض ؛ مترمتلإو متيهننا نأ مكرهطيو
 دير : ةلاحمال مهشطع مهنع بهذأ ءاملا اوبرش اذإ مهنأ لع ةعاملج لئاقلا لوق

 شطعلا باهذإ دارملا نوكيف « هومتبرش نإ مكنع شطعلا باهذإ ءاملاب هناحبس

 دارملا نأل : راّتيالاو ءاهتنالا دعب ريهطتلاو سجرلا باهذإ هيف نحن اهفو
 ريغ هدتحنو « طرشلا قّحن دعب عوف قولا قةحتم وهف « اهطرشب روك دملا باهذإلا
 بنالا سجرلاب دارملاو . ةدارإلا قلعتم سيلو ىرايتخا رمأ وه ذإ مولعم
 ةيبضنلاو ةيناوهشلا ةوقلاك اهاوق لعجو سفنلا بيذبتب ۰ هيدابم ةلازإ هباهذإبو

 : اهريغو ىلاعت هللا مرح ىلا سفنلا لتقو انزلاك « بونذلا اهنع أشنيال ثيحب
 ريغ وه ذإ « صخشلا نم هرودصو جراخلا ىف هققحم دعب بنذلا سفن ةلازإال
 ةدارإو هيلع ةذخاوملا مدعو « لامعألا فئاحص نم هوحم ىنعم ىلع الو : لوقعم
 . ىرت اك . كلذ

 . - ةلمهملا ءاحلاب  ةيلحتلا : ريهطتلا لآامو :ةيلختلا : باهذإلا لام ناك و
 نإ مهنأب لسو هيلع هللا یل ا ةت Ts هيجل

 نجهتسي ام ىدابم ةلاحم ال مهنع بهذي هب مهرمأي امب اورمتأيو ٠ هنع هنع ىبني امع اوهتني
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 ةليمحلبا راثآلا بترتو مهلامعأ لوبق ىلإ ءاميإ هيفو ٠ نسحتسي امب ةيلحت لجأ مهلحيو
 نأ ثيح نم « مهادع نم ىلع ةيزمو مهل:ةيصوصخ اذه نوكيو « ًاعطق اهيلع
 لهأ دابع دج اذلو ؛ كلذ لوصحب مهل عطقيال اورمتثاو اوهتا اذإ رايغألا كئلوأ
 ًاقالخأ نسحأو « ةرهاظلا ةدابعلا ىف مه نيكراشملا دابعلا رئاس نم "لاح مآ تببلا
 ىلع فوقولاو « سدقلا رئاظح ىلإ ناريطلل ناحانج اه ناتللا ةيلحتلاو ةيلختلا ا کلاس ىلع ینحمال امك ۔اھانبم ىتلا قرطلا لسالس یہنت مالو « ًاسفن ىكزأو
 م الإ نوكيال رصع لك ىف بطقلا نأ ىلإ موق بهذ ىتح . سنألا راكوأ
 لا'ىبأ ذاتسألل ًافالخ
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 نب جاتلا هذيملت هنع لقن امك ۔ بهذ ثيح ىسرملا ساس

 هرس سدق ىناثلا فلألا ددجم ىنابرلا ىورافلا مامإلا تابوتکم ىف تيأرو
 « نيروهشملا تيبلا لهأ ةمأل الإ ةلاصإلا ليبس ىلع نكت مل ةيبطقلا نإ : هلصاح ام
 ديسلا ىلإ ةبونلا تهتنا ىتح مهنع ةباينلا ليبس ىلع مهريغل مهدعب تراص انآ مث
 ةلاصإلا ليبس ىلع ةيببطقلا ةبترم لانف «ىنارونلا هرس سدق ىناليحلا رداقلا دبع خيشلا
 ليبس ىلع ةبترلا كلت هدعب لان نم لان نييلع ىلعأ ىلإ ةيسدقلا هحورب جرع الف
 هللا ناوضر ةمنألا نم مهريغ امان امك ةلاصإ اماني ىدهملا ءاج اذإف « هنع ةباينلا
 ٠ . ىهتنا - نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ءاطع

 ىنأو . فشكلاب الإ هتقيقح ىلع فوقولاو هتفرعم ىلإ :ليبسال امم اذهو

 باطقألا بطق نكل « مه ريغ نم نوكي دق بطقلا نأ ىنظ ىلع بلغي ىذلاو ؟ هب

 - لاق نأ ىلإ  الضف مهرفوأو . الصأ سانلا ىكزأ مهنأل . مهنم الإ نوكيال
 « ةميظع تيبلا لهأ ةليضفل ةنمضتملا ةعركلا ةيآلا ىلع مالكلا ىف ىدنع ام اذه

 سجرلا باهذإ ميدقت هجوو . عراضملا ةغيص ىلع « ديرب » هب ريبعتلا هجو هنم معي و

 سجرلا باهذإب ءاسكلا لهأل مسو هيلع هللا ىلص هئاعد هجوو . ريهطتلا ىلع
 ابيأ اي » : ىلاعت هلوق ین ليق امك ماودلل بلط كلذ نأب لوقلا ىلإ ةجاح ريغ ن“*



 تالا

 كامل اذه ل يا تاع ءهوحنو « اونمآ اونمآ نيذلا

 ره امل ًادحأ قفوي نأ نم عنامالف «لجو زع هللا لضف ىلع رجحالو عاستا نهذلا
 مالك ىهتنا  كاده ىلوتي هناحبس هللاو « كاذ ردتف « لجأو اذه نم نسحأ

 . هظفلب حورلا

 عورفلا مثلت هبو ٠ لوبقلاب قيقحلا وه قيقحتلا اذهو : فيعضلا دبعلا لاق
 همالسو هللا تاولص هيلع < « كوسرلا راثآ و لجو رع هللا تالكو < لوصألاو

 . لوبقلاو روبدلا تبه ام

 ا ريبخ ًافيطل ناك هللا نإ ةمكحلاو هللا تايآ نم نكتويب ىف ىلتي ام نركذاو »

 زاوجو « نملسملا نم هريغ ىلإ هغيلبت هيلع بحب ندلا رومأ نم ًائيش مع نم لك
 ىلوت ىذلا وه هناحبس هللا نأ ىلع ليلد هيفو « ءاسنلاو لاجرلا نم دحاولا رخ لوبق
 نآرقلا ظفح ىلوت امك لوسرلا ةنس ظفح

 : ليقو . ريكذتلاو ةظعلا قيرطب ساتل نركذا ىأ : حورلا ی لاق
 0 ىأ هللا تايآ نم نکتویب ین ىثي ام نيساتالو نورك ذت
 هللا ىلص هحئناصنب ترسفو ةداتق نع هريغو ريرج نبا ج رخأ ام ىلع ( ١ ) ةاسلا
 فجصملا ىف ناك هنأ » اهنع هللا ىضر سابع نبا نع ءاطع نعو . ملسو هيلع هللا
 هريسْمت لئاوأ ىف یناتسرھشلا مب ركلا دبع نب دمحم هاكح ٠. ةئسلا ةمثحلا لدب

 ظفح ىلوت انك ةنسلا ةظافح لوت ىذلا وه هناحبس هللا نأ ملع هبو ( ١١
 ىلإلا رمألا اذه اولمبي نأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا جاوزأو ةباحصلاب نظي لهف نوملسملا هب ىدتقيل ؛ هلعفو لوسرلا لوق نم نهدنع عقو ام ن نيملسملل نركذي نأ لسو هيلع هللا لص ىنلا ءاسن رمأ ىلاعتو هناحبس ىلاعت هللا نال ثالذو . طف ىنعم ةظوفحم ةنسلاو « ىنعمو اظفل ظوفحم نآرقلا نأ ىوس ءاهنيب قرف الو < نآرقلا
 . (فلاوم ) ! الك مث الك ؟ مهدعب ن« ىلإ اهغيلبتو ةاساو 20111
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 امهيلع ىنلا ةوالتو ليربج ةوالت معتل ىلاثلا نييعت مدعو < رارسألا حیتافم
 1 (حور ) ىهتنا  العتو اهلعت نهريغ ةوالتو نموالتو مالسااو ةولصلا

 جاوزأ هللا رمأ : نآرقلا ماكحأ ىف ىسلدنألا ىبرعلا نبا ركب وبل شا لاق
 هي اودتقيو هف امي اولمعيف سانلا ىلإ كلذ غلبي ىح « نمف هلاوقأو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاعفأ نم نير, امو نہنویب ىف نآرقلا نم هللا لزنأ امب نربخي نأب هلوسر

 ینو . نيدلا ىف ءاسنلاو لاجرلا نم دحاولا ربخ لوبق .زاوج ىلع لدي الهو
 لزتأ ام غيلبتب ملسو هيلع هللا ىلص هببن رمأ ىلاعت هللا نأ ىهو « ةعيدب ةلئسم اذه
 ةعاج وأ دحاو ىلع هأرق اذإ ناكف «نيدلا نم هملع ام ملعتو ٠ نآرقلا نم هيلع
 همزاب سیلو « هريغ ىلإ هغلبي نأ هءمس نم ىلعو « ضرفلا هنع طقس قفتا اهنيك

 سانلا ىلإ جرخي نأ هجاوزأ يلع اذإ هبلع ناك الو . ةباحصلا عيمجل هرك ذي نأ

 حرشو لوصألا بتك ىق كلذ انيب دقو ‹ اذك ناك الو اذك لزن : محل لوقيف

 مالعإلاب نرمأ ام هجاوزأ كلذ نم هملعي امب دتعيال لوسرلا ناك ولو . ثيدحلا
 . هغيلبت نهيلع ضرفالو كلذب

 « ركذلا سم نم ءوضولا باحيإ ىف ةرسب ربخ لوبق زاوجب انلق كلذلو

 لاق امك . لاجرلا كلذ غلبي نأ مزلي الو . تعو ام تغلبو . تعم ام تور ابنأل

 هنأ ىلع « هقفلا لوصأ ىن هانققحو فالاللا لئاسم ىف هانيب امسح « ةفينح وبأ

 . ىسهتنا  انهه ناك اذهو ءرمع نباو صاقو ىنأ نب دعس نع لقن دق

 : نيرمأ ىلع ىبرعلا نبا مالك لمتشا دق : فيعضلا دبعلا لاق

 هطابنتساو ةأرما وأ : 5
 1, و ةارما وا الجر ناك ءاوس لما دح ولا ربح لوبق لوالا

 . قيال اك ةحضاو ًاضيأ هيلع ةيآلا ةلالدو + هيلع قفتم رمأ وهو . ةبآلا نم

 ةرسب هربخ لوبق ى هللا همحر ةفينح ىبأ مامإلا ىلع هب جاجتحالا : ىناثلاو

 ع هلئا 5. - . . هاثث ٤

 ١ ىعر ةرسب ربخ اوكرتي مل ةيفنحلا نأ هنع باوحلاف . اهنع هللا ىضر -
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 ىرخا راثآ و صوصن اهربخ محاز امل لب ؛ ةأرما ربخ لبقيالو « ةأزما اهنأ لجأل
 تئش نإ اهعجارف ءالصفم راثآلا ىناعم ىف ىواحطلا اهركذ اك .

 ( » نيقداصلاو تاتناقلاو نيتناقلاو تانمؤملاو نينمؤملاو تاملسملاو نيملسملا نإ

 ايظع ًارجأو ةرفغم مه هللا دعأ  هلوق ىلإ -تاقداصلاو «

 . تاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ نع اهريغو ىئاسنلاو دمحأ جرخأ
 ؟ لاجرلا رك ذی اک نآرقلا یئ ركذنال انل ام : لسو هيلع هللا ىلص یال ؟ تلق

 نإ : لوقي وهو ربنملا ىلع هئادن الإ موي تاذ لسو هيلع هللا لص هنم ىنعري ملف
 لعجو مومعلا ىلع ءاسنلل « انلام » ريمضو . ةبآلا رخآ ىلإ تالسملاو نيملسملا

 . حورلا ىف اذك . ربكأ هللا ركذلو « هفرشو همومعل تافصلا رخآ ركذلا 0

 لك ىف هماود بولطملا ناك كثاذلو دبعلا ىلع اهلهسأو تادابعلا مهأ هللا ركذ
 . دبعلا نم نيح

 رمأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىهو «ةعيدب ةلئسم انههو :فيعضلا دبعلا لاق
 "ىش ىف ركذي ملو « املاثمأو جحلاو ةقدصلاو موصلاو ةولصلا نم تادابعب هدابع
 ةريثك ًامايص اوموصالو ةريثك ةولص اولص : لقي ملف ةرثكلا فصو اهنم
 ًافصتم الإ ركاذلا حدم الق هناحبس هنإف < ركذلا الإ تادابعلا نم اهلاثمأ ىف الو
 « نوحلفت مكلعل اريثك هللا اوركذاو » : لافنألا ىف ىلاعت لاق . ةرثكلا فصوب

 كلذكو « اريثك هللا اوركذاو هللا لضف نم اوغتباو » : ةعمجلا ىف لاق كلذكو ٠
 ًارثک ًاركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اهيأ اي » ةروسلا هذه ىف ىقأيسو بابلا ةيآ ىف
 . ركذلا ىف الإ ةروكذملا تافصلا نم ىش ىف ةرثكلا فصو ركذي مل ةيآلا

 هترثك لخيال ثي اهلمثآو تادابعلا لهسأ نم ركذلا نآل الإ كلذ امو
 ناسللاب همومعل « هتمادتسا هيلع بعصبيال و ¢ هبساکمو دبعلا لغاشم نم یب

 ‹ ناكم الو نامز الو « ءوضولا وأ لسغلا نم ىش هيأ طرتشيال هنآلو « بلقلاو
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 ىور كلذلو . مهبونج لعو ًادوعقو ًامايق هئادأ نكيل لب . ةصوصخ ةئيهالو
 ديرأ در ھلو ٠ ارا لك لم تلا رکاب ناك مالملاو'ةراصلا ةيلع هنا
 ةعاج لام هيلإو . ني اأ نصیلا ىف ىرزتلا مامإلا هلاق انك ؛ ةعاط لك ركذلاب

 < ركذلا نم هلاوقأو دبعلا لاعفأ لج نوكي نأ نككمي ذئنيح هنإف ٠ ءالعلا نم
 «كلذ لاثمأو عايلباو مونلاو لك لاك ذالملاو ,تاداعلا ليبق نم هتروصب ناک نإو
 ريصت تاحابملا نإف <« تاعاطلا نم تدع ةيللاص ةين اهيلإ تمضلا اذإ اهلك اهنإف

 تراص الو . صوصنلا نم دحاو ريغ هيلع لد انك « ةحلاصلا ةينلاب تاعاط
 هناحبس هل ًاركاذ نوكي نأ دبعلل نكمأف « ركذ تاعاط لکو تاعاط اهلك لاعفألا
 ( . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . نيح ىف ىلاعتو

 ةريلا مه نوكي نأ آرمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤمالو نمؤمل ناك امو »

 « مهرمأ نم

 بوجولا ىلع هلوسرو هللا نم رمألا
 رماوأو ىلاعت هللا رماوأ نأ ىلع ةلالدلا هيف : هللا همحر صاصخلا لاق

 ةريجللا انل نوكت نأ ةيآلاب ىت دق هنأل ٠ بوجولا ىلع لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 بوجولا ىلع نكي مل ولو :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رماوأو هللا رماوأ كرت ىف
 نمو » : ىلاعت هلوقو :رييختلا ةيالاتفن دقو ٠ لعفلاو كرتلا نيب نيريخم انكل
 رمألا كرات نأو + ًاضيأ كلذ ىلع لدي رماوألا کد وسا ی « هلوسرو هللا صعي

 . ىلع ةلالدلا ةيالا تمظتنا دّمتف : لسو هيلع هللا لص هلوسرو ىلاعت هلل صاع

 . ىهتنا  هلوسرلو هلل صاع رمألا كرات نأ : ىناثلاو ..اهعم ريبختلا تفن امنأ |

 حاكنلا ىف ةريتعم باسنألا ىف ةءافكلا

 تبهوو ءاسنلا نم ترجاه ةأرما لوأ تناكو : طعم ىلأ نم ة ع تنر مرثلك مأ
)| 3 , 2 
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 نب ديز نم اهجوزف : :تلبق دق : لاق ¿ ء ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل اهسفت

 . ديز نبا هلاق . هتطخسف

 هر

 را للص هللا لوسر اهبطخخ شحج تنب بنیز نأش ین تلزن اهنأ : ىناثلاو

 ‹ شيرق ف ی اپل هللا دبع اهوخأ عنتماو تعنتماف ةثراح نب ديزل ملسو هيلع

oنأو « بلطملا دبع تنب ةميمأ اهمأ «ملسو هيلع هللا ىلص ىلا  

 تش امب ىنرم : اهوخأ هل لاقف ةيآلا هذه تلزنو « ىلإ سمألاب دبع ناك ًاديز
 تلزت ةيآلا هذه نأ » سنأ نع هريغو ىراخبلا ىور ىذلاو . ديز نم اهجوزف
 : فيعصلا دبعلا لاق . ىهتنا - ريسفت ريغ نم ًاقلطم « شحج تنب بنيز نأش ىف
 . نيرسفملا رثكأ دنع راتخلا وه هنإ

 ‹ باسحألا ىف ةءافكلا ربتعتال هنأ ىلع صن اذه ىف : ىبرعلا نبا لاق مث
 ىف كلذ قأيسو :نونعسو ةريغملاو ىعفاشلاو كلامل ًافالخ :نايدألا ىف ربتعت امنإو

 جوزتو «بنيز, ديز جوزتو :شیرق ىف تجوزت ىلوملا نأ كلذو . ميرحتلا ةروس
 ديلولا تنب دنه نم ًالاس ةفيذح وبأ جوزو  ريبزلا تنب ةعابض دوسألا نب دادقملا

 نع هريغو حيحصلا ىو ٠ راصنألا نم ةأرمال ىلوم وهو : ةعيبر نب ةبتع نبا
 حکنت » : سو هيلع هللا ىلص ىلا لاق ىراخبلل ظفللاو هنع هللا ىضر ةريره ىبأ
 ١ كادي تبرت نبدلا تاذب كيلعف ؛اهلالبو ءاهبيسحلو ءانيدلو ءاملامل : : عبرأل ةأرملا

 . ىبرعلا نبا مالك ىهتنا

 ١ خلا ةءافكلا ربتعتال هنأ. ىلع صن اذه» : هلوق : فيعضلا دبغلا لاق أ
 ةبآلا لولدم لب « اهمدعو ةءافكلا رابتعاب اهل قلعتال ةبآلا نإف :هلاثمأ نم بيرغ

 ىلص ه<وزت دعب عانتمالا نع ىبنلاو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةفلاخم مرح وه
 امئاياوأو ةأرملل ةءافكلا تح تومث ىنانيال اذهو « وفكلا ريغب ولو ملسو هيلع هللا
 حججرأو دكآ هتمأ ىلع سو هيلع هللا ىلص ىبنلا قح نأ ىلع لدي ! معن .هسفن ىف
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 اوعتتجالو « مهتتافك قح اوطقسي نأ لسو هیاع هللا ىلص ىبنلا رما دعب مييلع ناكف
 . ٍلسو هيلع هللا ىلص هدارأ نيح حاكنلا نم

0 

 . لاق ةمرنع نب روسملا نع  هحمو  ىذمرتلا هاور ام لبق نم اذه ناك و
 ةريغملا نب ماشه ىب نإ ١ : ربنملا ىلع وهو لرقي لسو هيلع هللا ىلص ىلا تعم
 نذآ ال مث «نذآ ال مث «نذآ الف < بلاط ىبأ نب ىلع مهتنبا اوحكني نأ ىف ىونذأتسا

 ىنييري ىنم ةعضب امف ؛ مهتنبا حتكنيو « ىتنبا قلطي نأ بلاط ییا نبا ديري نأ ال
 . نم اهنع ىلاعت هللا ىضر ةمطاف لضف ىف ىذمرت ) « اهاذآ ام ىنيذؤيو « اهبار ام
 . مدع ىلع ثيدحلا اذهب لدتسي لهف . ًارصتخم لسمو ىراخبلا هج رخأو . ( بقانملا
 ناك امل ةصاخ حاكنلا اذه نإ : لاقي وأ « ًاقلطم ىرخأ ةأرما ىلع ةأرما حاكن

 عنتمي' نأ هنع هللا ىضر ىلع ىلع ناك مسو هيلع هللا لص لوسرلا ءاذيإل يبس
 ٠ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ءاضرتسا حاكنلا ىف“ هسفن قح طقسيو « هنم
 نم وهو.« ًاحابم هلصأ ناك امم ءاذيإلا دلوت نإو « هجو لکبو لاح لكب ملسو هيلع هللا ىلص هئاذيإ ميرحت هيف :.اولاق : ثيدحلا اذه حرش ىف ىراقلا ىلع لاق

 ملس و هيلع هللا ىلص هصاوخ

 ىرخأ ةأرما ىلع ةأرما حاكن زاوج مدع ىلإ ةمألا نم دحأ بهدي مل اكف

 ةئافكلا رابتغأ مدع ىلع ةبآلاب لالدتسالا نكمبال كلذك . ثيدحلا اذ الدنس

 ايس ناك اذإ هسفن ىف ًاحابم ناك نإو رمأ لك نأ لغة لدعم ! معن : ام هجوب

 ناك مالسلاو ةولصلا هيلع هرمأل ةفلاخم هيف ناك وأ < لسو هيلع هتلا ىلص هئاذيإل
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 ىع هنع هللا ىضر ىلع حاكن ناك امكف ‹ ةصاخ ةثداحلا هذه ىف ًاروظحمو ًامارح

 ټر عانتما كلذكف 5 ًاروظحم ناک و هئاذیإلل ًاببس اهنع اات هللا يشر ٌدذْطاَف

 ناك ةءاغكلا - هلع ت 1 آ

 5 حب د ديزب حاكنلا نع اع لاعت هللا ىكر ابيحخاو

 .. اهسقت ىف ةربتعم ريغ ةءافكلا نأل ال < رمألا ةفلاخل امهيلع ًاروظح
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 نإ ىلص هللا لوسر اهربتعال ًاعرش ةربتعم تناك ول ةءافكلا نإ : ليق نإو

 . ةروكذملا ةحكنألا هذه ىف اهرمأ ىعارو لسو هيلع

 ي لقي لو ٠ حاكنلا ةحصل ًطرش ةربتعم اهنإ : ليق ول دري امنإ اذه : انلق
 . مهسفنأ نع راعلل ًاعفد اهئايلوأو ةأرملل قح اهنأ ةربتعم اهنوك ىنعم لب ؛ دحأ

 نم قوفحلا رئاس ىف اك مهسفنأ قح اوطقسي نأ مملو : حلاصملا ماظتنال ةاعارمو
 حصبال حاكنلا نأ ىنعمب ال ةأرملل ةبجاو قوقح اهنإف؛ . مسقلاو ىنكسلاو ةقفنلا
 هيلع هرمأف . اع ئربتو اهطقست نأ اهو اهتبلاطم ةأرمال نأ ىنعمب لب « اهب الإ
 ءامألا ضعبل ةقفنلا وأ « مسقلا طاقسإب هرمأك ةحكنألا هذه ىف مالسلاو ةولصلا
 بوجو مدع ىلع هب لدتسيال اذه عمو .هفالخ زوجيال عبتم رمأ هنإف ءهنمأ نم
 . مسقلاو ةقفنلا

 . . اهل ًاقح ءايلوألاب قلعتي بوجولا اذه مث : حتفلا ىف ماملا نبا ققحلا لاق
 تناك اذإ مهتح ىف ةيصعملا ققحتت امنإ نکل : هانركذ امم نيبت ام ىلع: ممل ًاقح انو

 ةكرات ىهف . اهاضرب الإ مهحيوزت اهيلع ذفني ال ةريبك تناك اذإ اهنأل ةريغص
 ةءافكلا رأبتعا ىو ( لاق مث ) ذفني ثيح هقح كرتب ىلولا ىضر اذإ اك اهقحل
 :لسو هيلع هللا ىلص هنع ىور امل : انخیاشم نه ىخركلاو ىروثلاو كالام فالخ
 .«ىوقنلاب لضفلا امئإ : ىمجع ىلع ىنرعل لضفال طشملا نانسأك ةيساوس سانلا »

 ٠ ىنا  ةلدألا نيب ًاعمج : ةرحلألا اع ىلع هوور ام لمح بجوي هانيور ام : انلق

 ٠ ةبادهلا ىف هركذ ام اهن« « ةءافكلا رابتعا ىف تاياور كلذ لبق ىور دقو

 نم الإ نجوزيالو « ءايلوألا الإ ءاسنلا جوزي ال الأ » : ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 نع ديبع نب رشبم هدنس ىف نأل .ضيعض ثيدح وه : ماما نبا لاق . « ءافكألا
 لإ دمحأ هين كورتم فيعض رشبملاو . هيف فلتخم جاجحلاو ةاطرأ نب جاجحلا

 . دهاوشلاو رفاظتلاب ةجح هنكلو ٠ هجيرخم ىأيسو . عضولا
 نإ » ل
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 لج نع .هللا همحر ةفياح ف رع راثآلا باتك ی دمحم ىور ام كاذ ن

 نم الإ باسحألا تاوذ جورف نعنمأل » : لاق هنع هللا ىضر باطعللا نب ربك نع

 تع ھا فر ىلع ثيدح نم ۔ حسو = مكا ءاود ام كف نو . « ءافكأ
 ل تتأ اذإ ةالصلا : رخاوتال ثالث < ىلع اي » : لاق مالسلاو ةولصلا هيلع ا

 هدانسإ ىرأ ال 0 لو . «ًارفك اه تدجو اذإ ميألاو ٠ ترضح اذإ ةزانملا
 . مكاحلا حيحصت نم هان ركذ امي فتنم . الم

 ۰ ىلص ىنلا نع اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع ىور امو

 هللا ىضر رمو سنأو ةشئاع ثيدح نم كلذ ىور .« ءافكألا اوحكنأو ؛مكفلبن

 نظلا لوصحل نسحلاب ةيجحلا ىلإ هعافترا بجوف. :ةديدع قرط نم مهلع لامن

 . ةيافك اذه ىفو « ملسو هيلع هللا ىلص هنع هتوبثو ىنعملا ةحصب

 هنإ : لاق ىوغبلا نأ ركذ ىبلحلا نيدلا ناهرب خيشلل ىراخبلا حرش ىف اندجو من

 ىدوألا هللا دبع نب ورمع نع رباج ثيدح نم متاح ىلأ نبا هاور :هيف لاقو . نح
 ىنالقسعلا ةاضقلا ىضاق ظفاحلا نع دنسلا ةروص انباحصأ ضعب هاندجوأ مث ودل

 انثدح ىدوألا هللا دبع نب ورمع انئدح : متاح ىبأ نبا لاق ء رجح نباب ريهشا
 ىضر ًارباج تعمس : لاق دمحم نب + مساقلا انثدح : لاق روصنم نب دابع ن ء عبكو

 رهمالو » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تحمس : لوقي هنع ىلاعت هلا
 < نسح هانسإلا اذهب هنإ : ظفاحلا لاق . ليوطلا ثيدحللا نم « ةرشع نم لأ

oad ْ 

 ۰ أ

نم رجح ن .ا ظفاحلا لاق ام ظفحاو :ة
 نم لق رهمأل » ثيدح نيسحن 

 . ةعفانلا دئاوفلا نم 7



0° - 

 فو هللا قتال كجوز كيلع كسمأ هيلع تمعنأو هيلع هللا معنأ ىذال لوقت ذإو » .
 نالا  هلرق كإ - هاشخت نأ قحأ هللاو سانلا ىشختو هيدبم هللا ام كسفن ىن

 ٠ اسمح للاب ىنكو ةللا الإ ًادحأ نوشخالو هنوشخمو هللا تالاسر نوغلبي

 اهنع ىلاعت هللا ىضر بنيز ةصق حيقنتو تايآلا ىنعم قيقح

 : لئاسمو ثحابم تايآلا هذه ى

 نب سنأ نع ىراخبلا ىور دقف « اهانعمو اهوزت نأش ىف : لوألا ثحبملا

 كزن « هيدبم هللا ام كلسفن ىف قختو » ةيآلا هذه نإ » هنع هللا ىضر كلام
 :ماح ىبأ نبا لاق . « اهنع یلاعت هللا ىضر ةثراح نب ديزو شحج تنب بنيز نأش ف
 ناعدج نب ديز نب ىلع نع ةنييع نبا انثدح قوزرم نب مشاه نب ىلع انثدح ىبأ انثدح
 : ىلاعت هلوق ىف نسحلا لوقي ام اهنع هللا ىضر نيسحلا نب ىلع ىنلأس » : لاق

 لعأ ىلاععت هللا نکلو ال : لاقف : هل ترک ذف ؟ « هيدبم هللا ام كلسفن ىف یو

 اهركشيل هنع هللا ىضر ديز هاتأ الف « اهجوزتي نأ لبق هجاوزأ نم نوكتس ابنأ هيبن
 اهكجوزم ىلأ كتربحأ دق : لاقف « كجوز كيلع كار هللا قتا » : لاق هيلإ
 كاذ وحن لاق هنأ ىدسلا نع ىور اذكهو . « هيدبم هللا ام كسفن ىف یخو

 اهه ريرج نباو متاح ییا نبا ركذ : كلذ لبق ريثك نبا لاقو . ( هظفلب ريثك نبا )
 مدعل ًاحفص امنع برضن نأ انببحأ « مهنع ىلاعت هللا ىضر فلسلا ضعب نع ًاراثآ

 بز نب داح ةياور نم ًاثيدح ًاضيأ انهه دمحأ مامإلا ىور دقو . اهدرونالف ءاهتص
 . ىهتنا  ًاضيأ هقايس انكرت ةبارغ هيف هنع هللا ىضر سنأ نع تباث نع

 یر نيسحلا نب ىلع نع هريغو ىذم رتلا مكحلا جرخأ : ىناعملاا حور فو

 | هڏ اهقلطيس بنيز نأ ملسو هيلع هللا لص هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ » |ههنع ىلاعت هلل
 89 ىلاعت هلوق ىف لوصوملاب دارملاف . « مالسلاو ةولصلا هيلع هدعب اهجوزتيو

 ' "© ىلاعت هللا ىضر بنيزب مالسلا هيلع هجوزت وه « هيدبم هللا ام كلسفن ىف
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 لهأ به مذ اذه ىلإو . ىلاعتو هناحبس هر بخ اک هنع ىلاعت هللا ىضر دي الط
 س ركب ف أ ىضاقلاو ىريشملاو ءالعلا نب رکبو ىره زلاك نيرسفملا نم قيقحتا
 : :راصنا هيلع هافخأ ام ىدبم هنأ ملعأ امت هللا نأ « ةوالتلل قباطملا وهو . كحل

 رمهضملا ناك ولف « اهكنجوز ١» هناحبس لاقف هنم اه جوز ريغ رهظب )م مالسلاو
 . العو لج هرهظأل كلذ وحنو ديز نم اهقالط ةدارإو اتم

 در القو لويقلا زيح ىف لمي نأ .ىغبتيال مالك ةصقلا هده ف صاصقللو
 لس و هيلع هللا لص هيزنت ف ب رتستال : لاقو ٠ ءانفشلا ىن ضايع ىضاقلا كلذ
 ب سلا نم ةعاجه ركذ امك اهايإ هقيلطت بحب وهو اهكاسمإب ديو سايل نع

 اسرع

 ىببنملا ةجوز مرح حمس دارأ ضن ىلاعت هللا نأ رشاظلاو . فقاوملا حرش ف ف لاقو

 لص هل ردابي ملف ديز اهقلط ا بنز جرو تن نأ مالسلاو ةولصلا هيلع هيلإ ىحوأ

 ىثحناو ١ : ىلاغتو هناحبس هلوقب هيلع بتوعف ءادعألا ا

 ةمح رلا هيلع ىجافحلاا هلاق هجو هيج وت رهو 0( هاشخن نأ قو هللاو سانلا

 . ( اصخلم حور)

 هه اماللا
 1 8ع يي

 نآرقلا ماكحأ ىف ىسلدنألا اد غلا نب رکی ھا ذاقلا لاقو

 ہک ذ اع الإ ًايبن رک ذی نأ ىغبنبال ًادحأ نأ ادر هل اودجت نل ًادهع مكيلإ اندهعو٠

 "3 اهالوت تادايزب ةلوقنم a ةيورم مهرابخأ نإف . هيلع ديز,ال هللا
 8 مهراقوو مهرب ف هل تاو ال ىعدب امإو 3 مه رادقم نع ىع امإ .

 هللا لاق كلذكو ٠ ىهاونلا الو ةلدالا ر . الو ىهاوذدلا قلطملا لاقملا تي سديف

 3 تالاب وأتلا دع ىلع هدا ىأ ) صصقلا نسحأ كالع . ,صقن نح لا

 . رجفلا راونأ ىلامأ ىف اهانيب ةريثك ى

 اهدعيالو ةيلهاحلا لاح ىف ال هب ر طق ىصع ام لاسو هيلع هللا ىلص دمج اذهف

 "كعب نأ حلصيل . عيف رلا ليلا لجما هب هلجأ الااج و اشو هللا نم م ركن :

 تالا "ا 1

 م ل .: اسال تلازم نلت عزي اه ي قللت داي ا يدرك لعد"



- oY 

 ا ىلا فئارطلاو هبناوج عيمج نم هب طيح ةميلسلا لئاسولاو ةع ركلا
 نوقتي داجألا باعصألاو ١ هل نويحع دارفألا ءانرقلاو . بارو هلك ع

 ملزعلا ن .ء هنوذخأي + بيرلا نل ىرب « بيعلا نع حلاس بيبحلا : رهاط لك نم

 رام الإ لوقتيالو ٠ ةمارك ىلإ ةمارك ن٠ الإ لقتنيالف . ةدحولا نع هنولقنيو
 ., صع تناكو « ًاباحصأو ةقيلس قلخلا مركأ < ًاباقن ىحلاب يجف ىنح ةمالسلا
 را هلوقت اك ةحلصمال ةمحر ًائيش هيلع قحتسي ال ذإ - ًاقامحتسا ال الضف هللا
 ات عقب لف ءهل ءافطصاو هيلع لضفتو « هب ةمحرو هل ةمارك درجم لب ٠ لفل

 صقن هلجأل هب قلعتي رمأ ىف عقو الو ٠ ريبك الو هلل اشاح ٠ ريغص بنذ ىف

 ناال ةطقاس اهلك تاياورلا هذهو ٠ لوصألا بتك ىن كلذ اندهم دقو ؛ رييعتالو

 : تلاق اهنأ اهنع ىلاعث هللا ىضر ةشئاع نع ىور ام اهنم حيحصلا امنإ
 ذإو ؛ ةيآلا هذه متكل نآرقلا نم ًائيش ًاماك لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک ول »

 « قعلاب ىنعي « هيلع تمعنأو » مالسإلاب ىنعي « هيلع هللا معنأ ىذلل لوقت
 ىشخحنو هيدبم هللا ام كلسفن ىف ىنختو « هللا قتاو كجوز كيلع كسمأ » هتقتعأف

 لص هللا لوسر نإو . « الوعفم هللا رمأ ناكو - هلوق ىلإ - هاشخت نأ قحأ هللاو سانلا
 دمع ناك ام و ىلاعت هللا لزئأفا! هنبا:ةليلح جوزت : اولاق اهجوزت امل ملسو هيلع هللا
 هلا ىلص هللا لوسر ناك و « نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ

 لزنأف . دمحم نب ديز هل لاقي الجر راص ىح ثبلف ريغص وهو هانبت ملسو هياع

 گنارخإف مهءابآ اوملعت مل نإف هللا دنع طسقأ وه مهئابال مهوعدا 0 هللا
 ىعب ؛ هللا دنع طسقأ وهو نالف وخأ نالفو نالف ىلوم نالف ' مكيلاومو نيدلا ف
 . « هللا دنع لدعأ ةا

 ياا نإ : مهلوق امأف .. ربتعم ريغ ةياورلا هذه ءا رو امو : ىضاقلا لاق

 قو لك ىف اهعم ناک هنإف . لطابف هبلق ىف تعقوف اهآر ملسو هياع هللا ىلص
 لك ىف اهظحلبو اهعم أشنيو هعم أشنت فيكف . باجح ذئليح نكي مو ٠ عضومو
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 هذه نم رهطمل بلقلا كالذل اشاح ؟ نكي مل ىوه هل ددجتي فيكف « هلابب رطخت ملف "رغ تهركو . اهسفن هتبهو دقو جوز اه ناك اذإ الإ هبلق ف عقیالو « ةعاس
 . ةدسافلا ةقالعلا

 كلجوز بنيز نأ ليربج هءاج ديز دنع ترقتسا ال اهنأ ثيدحلا ناك امو
 كليلع كسمأو هللا قتا'» : هل لاقف : اهنم أربتي ديز هءاج نأ عرسأب نكي ملو
 ٠ لص هللا لوسر اهبطخو ءاهتدع تضقناو ءاهقلطو قارفلا الإ ديز أف « كجوز
 مریخ هيف ‹ روكذملا نآرقلا هللا لزنأو « اهجوز هالوم ىدي ىلع ملسو هياع هللا
 ىذلل لوقت ذإ »دمحم اي ركذاو : لاقف اهانرسفو اهانولت ىلا تايآلا هذه
 « اهقارف ىف هللا قتاو كجوز كيلع كسمأ : هيلع تمعنأو « هيلع هللا معنأ
 لع دقو ءهاوسال هادبأ ىذلا وهو ءاحل كححاكن نم « هيدبم هللا ام ثاسفن ىف ىنحنو»
 دوجو نم دبال هتجوز اهنأ هيلإ ىحوأ اذإ ىلاعت هللا نأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنا
 نم روستم هركذ ام لك نم هتءارب ىلع لدي اذهو « هروهظو ربنا اذه
 . نيدلا مولع ىلع روصقم ءنب رسفملا

 كيلع كسمأ » : لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاق ىنعم ىألف : ليق نإف

 بيطيل نكلو مزليال اذه :انلق ؟ ديز جوز ال هتجوز اهنأ هللا هربخأ دقو « كجوز
 هملعي مل ام هنم ربتخم نأ دارا هنا . هيف لاكشإلا نه رطح ام رسفن مكسوفن

 و ابنع ةرفنلا نم ديز هل ىدباف 5 اهنع هتبغر وا اف هتيغر نم هب ىلاعت هللا

 . اهرمأ ىف هنم هملع نكي مل ام اهيف ةيهاركلا

 اذهو ؟ هنم دبال قارفلا نأ مع دقو .ابب ثاسقلاب هرمأي فيكف :ليق نإف

 2 ةبقاعلا ةفرعمو ةجحلا ةماقإل ةحيحصلا دصاقمملل حی رد ان د اناث ! ضقانت

 هتفلاخم ى سيلف .نءؤيال هنأ لع دقو ناعإلاب دبعلا رمأي ىلاعت هللا نأ ىرت الأ
 معلا سيفن نم اذهو .ًامكحو القع هب رمألا نه عنمب ام ملعلا قلعتمل رمألا قلعتم اعأا هر ٠م أل 5 0 5 3 6

 . ( هظفاب ىضاقلا مالك ىبتنا ) هولبقتو هونقيتف
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 هيلع تمعنأو هيلع هللا معنأ ىذلل » ناونعب ديز نع ريبعتلا امأو ٠ لاف

 راهظإ نم ملسو هيلع هللا ىلص هنع ردص ال هلاح تافانم نايبل : مالسإلا

 مالك و ؛ ماشتحالاو ءايحتسالا دنع عقب هوه ذإ « فيرشلا هريمض ىف

 ءئازخإ ةمكدل ًانايب توكي نأ زوجو . هنع هللا یر ديز

 خوش
 و ام فالح

 وح ف روصتیال ام

 , (ىناعملا حور ) سانلا هب نعطي امت هلثم عم كلذ لثم نآل ءهافخأ ام لسو هيلع هللا

 ةياآلا تنمضت امف : ىناثلا ثحللا : ماكحألا نم

 ةيقتلا زاوج مدع هيفو ٠ سانلا نم ًاماشتحا ريمضلا ىف ام فالخ راهظإلا ىغبنيال

 اورهظيال نأ - فارشألا مهعابتأ اذكو  ءايبنألاب ىلوألا نأ : كوألاف:
 هن ف ًاحابم ناك نإو < سانلا نم ًاماشتحاو ءايحتسا نورمضي ام فالخ

 اديز نإ : صاصخلبا ركب. وبأ مامإلا لاق . ءاوس ىلع مهتينالعو مهرس نككيلو
 نظ ىح 4 اىنيب ر تلا مادو ملسو هيلع هللا ىلص ىنا دنع هتأرما مصاحب ناک لق

 هيلع هللا ىلص ىنلا رمضأف ءاهقرافيس هنأو « ناقفتتال اهءنأ ملَسو هيلع هللا للص ىنلا

 #1 ت تقاكو 3 ناحح منتي ةبتيز يحرو ف اهجوز“ ديز اهقلط نإ هنأ اسو

 . اهيلع ًاقافشإو « اهمحرل ةلص هيلإ اهمضي نأ دارأف « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 هتراتخا امنو ٠ حاكنلا. اذهب ةيضار نكت مل اهرمأ لوأ ىف اهنإف « اهباقل ًاربجو

 هبتاعف « خلا ةنموم الو نماومل ناك ام » : ىلاعت هلوق لزل ال هلوسرو هللا ءاض رل

 نأ دارأو ۲ كجوز كيلع كسمأ» : ديزأ هلوقو < هئافخإو الذ راضإ ىلع هللا

 ني دعس نب هللا دبع ةصق ىف ؛ لاق اک _ ءاوس سانلا دنع هرهاظو هنطاب نوكي.

 - نيعألا ةنئايغ هل نوكت نأ تل ىف خبني ام : لاقف . هلتقب انيلإ تأموأ اله : هل ليق
 - “| . ° الد ل اف أ وأو

 رهو .4ب ماع هللاو 04 راجو حام هنأآل هثافخإ بج امث نكي ١ كلذ ديك او

 ف اوشا نأب ىلوأ سانلاف ىلاعت هللا هحابأ دقو « سانلا نم ىشخي نأب قحأ
 | .. تا  هنالعإو هراهظإ



 . "هه ب

 داخ ىلع : لاعفألاو لا وقألا ف ةيقتلا زوجال هنأ ىلع اذه لدف : تلق
 : ًانيدو مهتم انديد اهوذحماو . ةعيشلا هز أو

 ماكحألا ىن بابسألا رابتعاو سايقلا ةيجح توبن
 لع نوكيال کل ایکن وز ارطو اهنم ديز یضق الف » ىلاعت هل وق ف : ىناثلا

 هيف : صاصخللا لاق ١ ًارطو نهنم اوضق اذإ ميئايعدأ جاوزأ ف جرح نينمأوملا
 لق كلذ نإو < لسو هللا لص ىبال كتالذ ةحابإ ىف مك كيلا ةلع نع ةنابإلا
 ىناعملا رابتعاو «ماكحألا ىف سايقلا تابثإ ىلع لدف : نينم ملال هتحابإ ىضتقا
 ْ . اهباجيإ ىف

 هقالط دعب ىبتملا ةجوز ةهرح مدع

 . حاكنلا زاوج عشمت ال ىبتلا ةهج نم ةونبلا نأ : ثلاثلا

 هب هصخ ام ىوس ماكحألا ةماع ىف لوسرال ةيواسم ةمآلا نوك

 هصخ ام الإ مكحلا ىف ملس هيلع هللا ىلص ىنلل ةيواسم ةمألا نأ : : عبارلا
 نيئماوملا نوكيل لسو هياع هللا ىلص ینا كالذ لحأ هيأ رشاد ةن ىلاعت للا

 . صاصحخلا هلاق : هل نيو 8

 ةيقَتلا زاوج مدع

 مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع ةيقتلا زاوج مدع ىلع ةبالاب لدتسي : سماحلا
 د هيف قئالحلاا عفو دقو 5 ةااسرلا غيابت 6 ةعيشلا صضعب كالذ صخو ١ ًاقاطم

 طيرفتلا امأو . نيدو انديد اهوذختا مهنإف ةعيشا | نف لما رفإلا امأ + طيرفتو , طارفإ

 ةئحو ضرعلا ةاعارم لاوحألا نم لاح ىف نوزوجبال مهنإف جراوحلا نس

 هنع هللا ىض ر ىباحصلا ىملسألا ةديرب نوبسي اولعج ىح . داصأ لاملاو سلا

 هيف اوكلس دق ةعاملاو ةاسلا لهأو . ةواصلا ى هسرف ظفاخ ناك هنأ بج
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 قاط اهو زوج و . طورشب دلئادشلا ىف اهوزوجف ‹ طسولا قيرطلا

 ًاصخلم ىناعملا ( .

 : رنوشخيو هللا تالاسر نوغلبي نيذلا » : ىلاعتو هناحبس هلوق :

a Eشخ مييرتعتال مهلك مالسلا مب م  

 لا تاولص هيلع ءايبنألاو لسرلا ديسب فيكف . ىلاعتو هناحبس هللا الإ دحأ

 قحأ هللاو سانلا ىشخحتو » : هقح ىف ىلاعتو هناحبس لاق اذه عمو ؟ همالسو

 و ءايحتسالا ىع قلطي اعر ةيشعللا : انلق . ضراعتلا رهاظ هنإف « هاشم نأ

 فورعملا اهانعمب ةيشوللا ال « سانلا یشخحو » : هلوق ىن دارملا وهو < ماشتخالا

 ىف ىلاعت هلوق ليبق نم نوكي نأ لمتحيو . مالسلا مهيلع ءايبنألا ةرهمج نم ىننملا
 , هيلع ردقن نل نأ نظف ًابضاغم بهذ ذإ نونلا اذو » : مالسلا هيلع سنوي قح

 ةتيّمحال . هيلع ردقن نل نأ ناف لعف لكاشي ًابضاغم هباهذ نأ دارملا نإف ةبآلا

 مالسلا هيلع هلوق نأ : هانعم نإف « سانلا ىشخنو » : هناحبس هلوق ثتاذكف : نظلا

 هناحبس هللا هربخنأ اك  هتجوز نوكتس ابنأ هملع عم كلجوز كيلع كسمأ :ديزل

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . سانلا ىشحم نم لعف هباشي  ىلاعتو

 حود )

 ىلاعت هلوق : كولسلا لئاسم ىف خياشملا فرشأ انخيش لاق : ىرخأ ةدئاف

 نأ ىفبنيال هنأ هيف مهضا رتعا نم فاخت « خلا سانلا ىشحو ١» : ديز ةصق ى

 هركذ ام ةحلصملاو . انهه ناك امك « ةينيد ةحلصم هيف ناك لعف ىف ةمالملا فا

 ةحلصم هيف نكي مل ام! معن . ةيآلا «جرح نينمؤملا ىلع نوكياليكل » :هلوقب ىلاعت

 ىف ملسو هيلع هللا لص هلعف انك .هيف طاتحي نينمؤملل ةرضمو ةدسفم هيف نوكيو
 ْ . ىمتنا  ميطحلا ةصق

 « نييبنلا مانخو هللا لوسر نكلو م کلاجر نم دحأ ابأ دمع ناک ام »

 مسو هيلع هللا ىلص انيبن ىلع ةلاسرلاو ةوبنلا مح

 انين ىلع ةلاس رلاو ةوبنلا متخ ىلع ةحضاو ةلالد ةبآلا تلد



 _ موال د

 ءاوتملا ةئسلاو باتكلا صرصن هب تعدص اک « هيلع همالسو هللا ت ولص نیا تا
 . ةديقعلا هذه تدع ىح « ةمآلا هيلع تعمجأو

 ءةر

 « هركنم رفك أو 54 ۴ ہللا تایر و رض ن.
 نم لإ نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةبباحصلا دهع نم هيلع رصملا لدقو

 ة نيملسملا ةملك قافتال ريقنتو قيقحم ديزهو ثحب لحم ةبالا نكت ف
 , اذه انموب 55 لوالا دهعلا نم

 ل نوئالث ةمألا هذه ىف.نوكي هنأ ريخأ ناك دق لسو هيلع هللا ىف قيع هنأ ريغ
 لك ىف ماَقف ٠ :مالسلاو ةولصلا هيلع لاق امك عقو دقو < ىن هنأ معز. مهلك الاجد
 هللا لص هدهع ف و باذكلا ةمليسمو یسنعلا دوسالاک < ةوبللل ا لاجد رصع
 دهع ىن ةحيلطك و : نيعمجأ مييلع هللا ناوضر ةباحصلا ىديأب التقف ريل
 ماشلا ىف و نع كيرلا نب دلاخ لسرأف « هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ی

 ش دهع ىف ثراحكو ( 4 ¥ قييبلل ىواسملاو نساحماباتک ) هتافو دعب لسا م

 لاق هيفو + هع ءالع هنيلع قفا ىوتفب هبلصو هلثقف. < اورم نب كلملا دبع
 . مههابشأي 0 و ااا ريغ كلذ لعفو» : ءافشلا ىف و ضايع 2

 ءاح : مالسلا هيلع حون هنأ ىعدي 0 دق وراه دهع ف ا

 ن لک نر درره لف 0 فلألا نم قابلا هرمع نم ًاماع نيسمخ ممتيل
 4:١"(. قييبلل ىواسملاو نساحملا باتك )

 رطقلا ىف أشن ىح « رطقو رصع لك ىف ةلجاجدلاو نيطايشلا نديد كلذ لزب ملو
 هيواعد ىف تفايتو ةوبنلا ىعداو دمحأ مالغ از رم ىمسي لجر انمايأ ىن ىدنملا

 « هناطيش همهلأ ام ثيدحلاو نآرقلاف سديو «هعضاوم نع لكلا فرحي لعجو

 د: دنحلاب ىراصنلا طلت ىن اشن هنأ هعابتألو هل ىربكلا ةمينغلا نم ناكر

 نارقلا ىف تافيرحتلاب نيململا ماوع ىلع ىربكلا ةماطلا ماقأف : مهفطاوع لظ ل

 اوهنعو هماهوأو هتاهبش ةحا زال دنملا ءالع نم ةفئاط ماق كلذلو . ثيدحلاو
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 رونأ هخيش رمأب فيعضلا دبعلا فئص و « ةفلتخم لئاسم ىف ةدرفم لئاسر هد رل

 نحو ٠ ةيبرعلاب ًارصتخم « نييبنلا متاحخ ةيآ ىف نييدهملا ةيده و هرس سدق خياشملا

 . ةيسرافلاب « ةوبنلا مح ١ هرس سدق انخيش فنصو «ةيدنهلاب هباب ىف الصفم «ةالزلا

 تاببشلا ةحازإ عم ةلئسملا ليصفت دارأ ن 4
 اهو ء ةدرفملا لئاسرلا كلت عجا ريلف

 . ىشيو ىنكي ام اهنم كل صخلأ' انأ

 اوناك مهن 1 ىلوألا ةيلهادلا موسر نه ناك هنآ ان رک ذ اف تملع دق

 ب ثاريملا ىح ماكحألا عيمج ىف هدالوأ ةلمج نم هانبتمو لجرلا ىعد نولعجي

 تح ةديدع دسافم لع المتشم مسرلا اذه تدجوو ءاضيبلا ةيففينحلا تءاج الف

 امو » : هلوق ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع هيف لجو زع هللا لزنأو « هوحمب

 ىدبي وهو قحلا لوقي هللاو مكهاوفأب مكلوق مكلذ مكءانبأ مكءايعدأ لعج

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو « هللا دنع طسقأ وه مهئابال مهوعدا ليبسلا

 ىح ؛دمحم نب ديز فورعملا مسرلا ىلع ىداني ناكف ةثراح لا نب ديز كلذ لبق ىنبت

 . ةئراحلا نب ديز هنومسي اولعجف ةيآلا تلزن

 نعاطملا ةفلاخم ًابعص ًارمأ موقلا نيب ةجئارلا ةلطابلا موسرلا ةفلاخم ناك امل مث

 هللا الإ شخي ملو ؛ مثال ةمول هللا ىف لابي مل نم الإ هيلع أرتجيال مهنيب ةحاضفلاو

 لاحم نيبأو لطابلا مسرال مسحأ نوكيل « ةثراحلا نب ديز اهقاط ام دعب شحج

 ارطو اع ديز ىضق الف » : هلوقب ىلاعتو كرابت هب ربخأ دقو . لالحلاو مارخلا

 نہم اوضق اذإ مهئايعدأ جاوزأ ف جر” نينماوملا ىلع نوكيال کل اهكنجوز

 رافكلا لعج . هبر هرمأ اك لسو هياع هللا ىلص هللا لوسر اهب جوزت الف «ارطو
 ١ ١

 ىلاعتو هناحبس هللا لزنأف : هنبا ةأرما جوزت لوسرلا اذهل ام : نولوقي نوقفانأا

 ' نيببنلا متاخو هللا لوسر نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام » مهباع ًادر
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 هدیبو هنيب تبثي ىتح ( ١ ) بسنلا قيرطب مكنم لجر ابأ نكي مل هنأ ىنعملاو
 ةأرما جوزت ىف هيلع الف ؛حاكنلاو ةيرهصلا ةمرح نم هدلوو بألا نيب تبثي ام

 ةبآلا لوزن ببس اذهف « هانبتم اهقلط
 دمحم ناك ام » : هلوق ىنعأ ةيآلا هذه ىتامج نيب قسلا فيك : تلق نإف

 هنإ : انلق ؟« نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو » : هلوقو « مكلاجرب نم دحأ ابأ

 ةنظم ناك لاجرلا نم دحأل ةوبألا لسو هيلع هللا ىلص هنع ىنن امل ىلاعتو كرابت

 نأ عم ةوبألل ةمزاللا ةقفشلا .ىن مزلتسي ةوبألا ىن نأ : ىلوألا : تاهبش ةدع

 . ةوبنلا مزاول نم هتمآ ىلع ىنلا ةقفش

 همحكر ىناهفصألا بغارلا لاق ثيح «هموقو هتمأ وبأ ىن لك نأ : ةيناثلاو

 ا ل هلك یوا : ريع

 بأ وهو » تاءارقلا ضخعب قو ( 6 ا e نم نينمملاب لوأ

 ةوبثلا ىن ةوبنلل .ةمزاللا ةوبألا ىن نم مهوتي نأ مهوتمل ناكف . ینا  ؛ مهل

 | . ًاضيأ ةلاسرلاو

 ىداب ىف هنأشل صيقنت مالسلاو ةولصلا هيلع هنع ةوبألا ىت نإ : ةيناثلاو

 ل اا هيا واحلا واصلا هيهإ و نجوا

 هد نينمؤملا مأ نطب ن“ م رهاطو < تو
 نم مها راو 04 اهنع ىلاعت هللا یر

 نم دحأ ابآ دمحم ناک امو ىلاعت هلوق فيكف ٠ ةيطبقلا ةيرام نينمؤوملا مأ نطب

 اوغلبي مل مهنإف «ىثنلا مكح نم مهجرخي ةيآلا ىف «مكلاجر » ظفل : : انلق ؟ « مكلاجر

 مالسلاو ةولصلا هيلع هنإ: لاقي نأ نكمب و .الاطأ ىلاعت هللا مهافوت لب لاجرلا غلبم

لوزن نيح هل نكي مل
رهاطو ًابيطو ًامساق نإف ٠ دوجوم نبا ةبآلا 

 مهافوت هللا ناك ًا

 (فلام ) دعب دلوي وب م ميهاربإو بالا لوزن لبق



 كالا

 ره هنأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع محلوق ىف رافكلل ليهمتو . رظنلا

 . - لسفلا عوطقم - رتبألا

 تاببشلا باب دس دارأو « اهلك ماهوألا هذه عفر ىلاعتو هناحبس لفكتف
 , ًاسأر ةئالثلا تاهبشلا تعفدناف « نييبنلا متاخو هللا لوسر نكل » ةظفلب كردتساف

 ىهو : ةلاسرلا مالسلاو ةولصلا هيلع هل تبثأ ىلاعت هنألف : ىلوألا امأ

 ىو «ةينامسحلا ةوبألا ىنن ىلوألا ةلمحلا ىف ناكف « ةمألل ةيناحور ةيونعم ةوبأ
 مالسلاو مولصلا هيلع هنإ : ليق هنآكف ۽ ةيناحورلا ةوبآلا تابثإ ةيلاتلا ةلمحلا

 ىناحورلا بلا و « یناحور بأ هنكلو « لاجرلا نم دحأل ًايناممج ابأ نكي مل نإو
 ‹ هدالوأ ىلع ىناسملا بألا نم نييناحورلا هدالوأ ىلع فأرأو نحأو قفشأ
 ؟ ةقفشلا ىنن مهوتي فيكف

 ةيفنملا ةينامسحلا ةوبألا نأ كيلع انولت اف تققح دق هنألف : ةيناثلا امأو .

 ةيآلا ىف ةيفنم ريغ ةوبنلل ةمزاللا ةيناحورلا ةوبألاو :ةوبنلل ةمزال ريغ ةيآلا ىف
 . ةيناثلا ةهبشلا تعفدناف

 و هللا لوسر ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هنم مع دق هنألف : ثلاثلا امأو

 ةيرتبألاب ري نأ ناسنإل حب فيكف «هدالوأ مهلك مهو هتمأ ابأ نوكي لوسراا

 ةثالثلا تاببشلا تعفدناف ؟ ىلاعت كرابت هللا الإ مييصحمال ةريثك دالوأ هل الجر

 . هلل دمحلاو . ةظفللا هذهس

 ؛ قامت رق تلا دق رك دلل نف تاقا نأ رهو رم ا اه
 معلا نإ : اناق ؟ « نييبنلا متاخو » هلومب هعابتا ىف ةكحلا اف « هللا لوسر نکلو »

 ديلا + اندنع ىذلاو « اليلق الإ ماعلا نم ايتوأاموو : لج وزع هللا دنع هتالكو هلاعفأ محب قمحلا
 : اهوجو قباسلا هل ومب «نييبنلا ماخو»: هلوق لييذتل نا معاف 1 ةرئاح لوقعلا رداغ ريك



 د 1 -

 نيخستو - لسنلا عوطقم - رتب ياا هنأ معز نم ىلع درا ف قارغإ هنأ لوالا
 لب «هتمأ دعب ةمأ الو هدعب ین الف «نييبنلا متاخ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تابثإب هعزإ
 نوكي نأ دب الف ؛ ةمايقلا موي ىلإ هدعب دلوي نمو مويلا « قلحللا ةفاك ىن وه
 _ هنع هللا یض ر  ىرعشألا كلام ىبأ نع ربجخلا درد كلذبو . ًاعابنأو ةمأ ءايبنألا رثكأ
 ىلإ ةمايقلا موي كنم نئعبيل ! هديب ىسفن ىذلاو امأ : ی هللا لوضو لاق + لاف

 دمحم عم ءاج امل : ةسكئالملا لوقت ضرألا نوطيحت اميمج دوسألا ليلا لثم ةنجل
 :CY زاكلا نم ر ىناربطلا هاور « ءايبنألا عم ءاج ام رثكأ

 7 اعابتأو ةمأ ءايبنألا رثكأ هنوك مزلتسا نيبنلا متاح ا هنوك ةلمجلابو

 ةولصلا هيلع هنأ نيبتف ¢ هئانبآو هدالوأ مهو هتمأ وبأ ېن لك نأ تملع دقو

 رئاسك هتمأ وبأ هنأ لع « هللا لوسر نكلو » : هلوقبف ؛ًادالوأ مه رثكأ مالسلاو
 متاخ » هنأ ءايبنألا نيب نم هنأشل اهيونتو ًاديكات هيلع داز مث ءرتبأ نكي ملف ءايبنألا
 . ًادالوأ مه رثكأ وهف «نييبنلا

 « هتمأ ىلع مالسلا هيلع هتقفش نايب ىف ةغلابم « نييبنلا متاخ » ةملك نأ :ىناثلا

 نأ دب ال ءايبنألا رخآ ناك امل مالسلا هيلع هنإف ؛ ىلوألا ةمبشلا در ىف غلبأ نوكيل

 سيل هنإف مهراقو مه راحو مهراضو موعفان لك نایب ی هتمأ ىلع مهتفشأ نوكي

 مهدهج اودهتجا مهنإف ءايبنألا نم نوقباسلا كلذك الو « كلذ هل لفكي نم هدعب

 هدعب ىقأب نب ىنغ ةلمجلا ىف مه ناك مهنأ الإ ءمهلاب حالصإو مطاح عيقرت ق

 . مهتيبرت هنع لفكتي نم هل نأ للعب وهو ءافعض ةيرذ هلو تومي لجرك

 رکا ال هنأب مهل ظاقيإو مألل عيرغت « نييبنلا متاحخ » ةظفل هنأ : ثلاثلا

 چ نم ج ر>لآو 3 ح الفلاو حاجنلا قرط ىلإ نيداملا نيل

 ا لزنأ ىذلا رونلا اوعبتاو هب اونمآ نإف + ضرألا لهأ
 ٠  > * 5 0ءهعا.”لؤ :

 اننا تلا مهج قيرط الإ ًاقيرط مهيدي الو هدعب مهملكي الف ميل
U 
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 نعاطو هقيدصت ىلإ اوردابيلو : هانبتم ةأرما جاوزت نم هيلع اوغش امب هعينشتو ,

 هيمدق نع اولسغيلو .

 ا .ببسو ةيآلا ا ر

 ىرخأ ًاماسقأ ةلاسرلاو ةوبنلل تناك ول كلذكو « اهريغب وأ اهقباسل ةخسان ةديدج

 . اعيمج اهعاطقناو اهمتخب تنكح اهقالطإب ةبآلا نإف ( ةيئازرملا هب تهوفت اك ر

 نكلو ١ : قباسلا هلوقب بسانملا وه ىذلا نيلسرملا متاخ نم مالكلا بولسأ رييغت لب

 ممعت ضرغلا نأ ىلإ ءادن ىلعأب ىداني « نييبنلا متاخو - هلوق ىلإ هللا لوسر
 نمو ديدج باتكو ةعيرش هل نم لمشي ماع ىنلا نإف ؛اهيلك لوسرلاو ىنلل ماتتخالا
 رخآلا ىنعم ىف اهدحأ لمعتسا اذإو ‹« لوألاب صاخ لوسرلاو « كلذك سيل

 ىضاقلا حرص اك < ة.ذسلا لهأ روهمح لوق وه ام ناك ىلع ريثك وهو ازاجم

gsنأ ريغ « ةيالا هذه ريسفت ف  eةو  

 ا

 هلع هنأ دارملاو « عباطلا » وه ةيآلا ىف « متاحا » ىنعم نإ : ةرات اولاقف
 نكي ملف : هعباطو همتاخم الإ هدعب دحأ أبنيال ثيحب ؛ مهمءاخو ءايبنألا عباط مالسلا
 لع هتبأر تحت نكلو « ةمايقلا موي ىلإ اهرتاوتو اهنايرج لب ةوبنلا متخ هدارم
 ' . هعباطو همتاحمو مالسلا

 نم دارملا نأ الإ ريخألا ىزعمم ناك نإو « متاحا » ظسفل نأ "ةرات اومزو
 ماللا نأب مهم اعز , ةديدجلا عئارشلا بارصأ مهو ؛ مهنم ةصوصخم ا ةفئاطلا نينا

 كرعلا قارغتسالل وأ « ةصاخ عئارشلا باا مهدوهعملاو ۽ دهعلل « نيبنلا ١ ف



 ا ئا

 و

 ا

 داماش اماع نييبنلا لعجو رخآلا ىنعم متاحا ملست دعب ىرخأ اوهيفتو
 اذإف «رحنآ لجر ةروص ف « ًازورب ١ يع ىنلل نأ < « نيلسرملاو ءايسبنألا عيمجل
 . مالسلاو ة ةولصلا هيلع هتيمئتاخ ى هتوبن ءاعدا حدقی الف «وه وه ناك زر

 اک  .نامزلا رخآ ىف“ جراخ مالسلاو ةولصلا هيلع ىسيع نأب : ىرخأ اولوقتو
 دخأ دنع ةوبنلا همتخ ىف ًاحداق هسلور سیلو - ة رتاوتملا تاياورلا صوصنم وه

 ءاهسلا نم لزني ىح هنأ هيف نيملسملا ةماع ةديقع حصي ال نكلو « نيملسملا نب

 رهظ اذإف <« رخآ لجر ةروص ىف رهظيسو فوت دق لب « نامزلا رخآ ىف
 حيسملا ىسيع ليلضلا مهكلم نأ اوعدا م « ةوبنلا متخ ىف ًاحداق نكي مل كلذك
 . قوت ام دعب ةأرما نطب نم دلو دق

 ' نآرقلا ف اوسدو سانلا نم ةنلهجلل اهوهوم دق ةلطابلا تافيرحتلا هذهف
 روثأملا اهانعمو ةيآلا ريسفن ىف الوأ رظنت نأ كيلعف .مہنيط ايش سواسو ثيدحلاو

 رانج ا بع ¢ ةمألا ءالع نمو نيعيباتلاو ةباحصلاو بم ىننلا نم

 اوفرخز ام در ىف مْ 2 م ماغير نم ائيش لمحتت داكت ال ةبآلا نإو

 ا . مماوفه نم ساتل

 زف اهريسفتو ةيآلا ىنعم نايب لفكت دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ : الوأ لعاف
 ,: ىلاعت هلوق امف . اضعب هضعب رسفي نآرقلا نإ.ذ « مظعلا نآرقلا نم ةيآ ام ريغ

 آلا هله تاز ل كاذسلو ب یت عيلع تمفآو کید مك < تلكأ مويلا ١

 : لاقف « هءاکب ع نع مالسلا هياع هلأسف ىكبي هنع هللا ىضر باطلا ْن رع لعج

 هجرخأ « قدص : لاق « صقن الإ ي ث لکی مل هنإف لك اذإف «ةدايز ىف انكانإ ١

 ه راع نب نو راه ةياور نع ىوغبلاو رررج نباو ةبيش ف : ريثك نبا لاقو . ة
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 زوجات الف ميد مهل ىلاعت لمك أ ثيح ةمألا هذه ىلع ىلاعت هللا معن ربكأ هذه
 و ءايبنألا متاخخ هلعج اذهلو «٠ هيلع همالسو هللا تاولص مهبن ريغ ین ىلإ

 . ىهتتا - « نجلاو سنإلا
 ىلإ هنعب

 ل ىذلا اعيمج مكيلإ هللا لوسر ىنإ سانلا اهيأ اي لق » : ىلاعت هلوق اهنمو

 لاق : لاق دعس نبا دنع هنع هللا ىضر نسحلا نع « ضرألاو تاومسلا كلم

 ما انين ناك اذإف « ىدعب دلوی نمو ء ايح كردأ نم لوسر انأ »: ا هللا لوسر

 اك ءايبنألا متاخ هنأو ىن هدعب ثعبي ال هنأ نيعت « ةمايقلا موي ىلإ سانلا ةفاك لوسر
 نييبنلا متاخ هنأ ای هفرش نم اذهو» : ةبآلا هذه ريسفت ىف ريثك نبا لاق

 موب ىلإ دلوي نمل هتثعب مومع ىلع لدتو . ىهتنا «"ةفاك قاحلا ىلإ ثوعبم هنأو
 تابآ مالا رخآ هتمأ نوكو ءايبنألا رخآ مالسلا ةالصلا هيلع هنوكو ةمايقلا

 . ةيآ نيث الثو ثالث ىلإ اهددع غلب « نييدهملا ةياده » ى اهانركذ ىرحخأ

 ى مالسلاو ةولصلا هيلع هب ةوبنلا متخ ىنعمو اهانعم نيب فَي ىلا نأ مث
 ىف « ةوذلا مخ» ىمسي درفم ءزج ی اهتعمح «نيتئام ىلع ديزت ة رتاوتم ثيداحا

 فرح الو اليوأت لوو رداغي مل ثيحب ةتوافت» تاناونعبو ةفلتح بيلاسأب ثيدحلا
 . ةمألا ءالع هيلع قفتا ام ىنعملا ةرتاوتم ثيداحألا كلت نوكو . اليقو لاق

 ن' اع هلل لوسر نع ةرئاوتملا ثيداحالا تدرو كلدب ريثك نبا لاق

 املا حور ىف لاقو . ىبتلا  مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم ةعامج ثيدح
 هلا ب تعنضو تالا هي تقطن ام نييينلا متاخ فَي هنوكو :(:۷)

 لو ٠ ىهتنا - رصأ نإ لتقيو < هنفالخ ىعدم رفكيف ؛ ةمآلا هنيلع تحلو
 اع 4 59 ١ لإ س “ال لاو ١

 لقنب يع هللا لوسر نع حرص دقو : (۷۷ : ۱) ىسلدنالا مزح نب ا
el ٠.٠ ۱یہا ۔ ہدعب ینال هنأ ريخأ هنأ هباتكو همالعإو هنوڊ تاقن ىلا فئاونكل 3 ها لا س |° ت  ' 



 ل ۳۹ -

 نیا ىف وپا معو نیلا ده قرظنيلف ءاصقتسالا مار نمد .. اهيحيس ىف ۔ لسمو ىراخبلا  ناخيشلا هجرخأ ام ركذ ىلع انهه اهنم رصتقأ انآ اهو
 نع لئاضفلا ي لسمو ءايبنألا باتك ىف ىراخبلا هجرخأ ام : اهنف ١

 لبق نم ءايبنألا لثمو ىلثم نإ : لاق ب هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىلأ
 نوفوطي سانلا لجف «ةيواز نم ةنبل عضوم الإ هلمجأو هنسحأف اتيب ىنب لجر لشک
 «نييبنلا متاح انأو ةنبللا انأف : لاق !ةنبللا هذه تعضو اله :نولوقيو هل نوبجعيو «هب
 غلبأب 42 ىنلا حرص فيك رظناف .(548 : ۲) هدنسم ىف دمحأ هجرخأو
 . هيف عضويو هدعب اني ىن عضوم ةوبنلا رصق ىف قبب مل هبنأ ليثمت نسحأو هشت
 يف مالسلا هيلع ىسيع لوزن اني ةوبنلا مت نأ ةيئازرملا هتمحز ام بهذف
 یانی ! معن . اهعضاوم ىف ةقباسلا تانبللا ءاقب فانی ال ءانبلا متخ نف ؛ نامزلا رحآ

 انهه متاحللا ىنعم نأ هب حضتا كلذكو . اهيف ةلحاد نكت مل ىرخأ ةنبل لاخدإ
 عرشلا ناسل ىف ةوبنلا مما هيلع قلطي ام لك نأ رهظ كلذكو . رخآلا وه
 نإ ةوبنلل ةيئازرملا اهتعرتخا ىتلا ماسقألاف . مالسلاو ةولصلا هيلع هب متت وهف
 مالسلاو ةولصلا هيلع هدعب ةعطقنم ىهف عرشلا ناسل ىلع ةوبنلا ىف ةلخاد تناك
 , اهيف انل مالك الف ايف ةا نكت مل نإو < صوصنلا مذهب

 اهنع هللا ىضر ةريره ابأ تدعاق : لاق مزاح ىبأ نع ىور ام . اهنمو ١

 مهسوست ليئارسإ ونب تناك » : لاق يع ىنلا نع ثدح هتعمسف نينس سمح

 . نورثكيف ءافلخ نوكيسو « ىدعب قل ال هنو ‹ ىن هفلخ ىن كله الك « ءايبنألا

 مهلئاس هلا نإف ءمهقح مهوطعأ ! لوألاف لوألا ةع اوف : لاق ؟ ان رمأت ام : اولاق

 بع 5 مو ؛ ءاينألا ثيداحأ باتك ىف یراخبلا هاور . مهاع رتسا ام

 ٠ . ةييش ىلا ناو ريرج نباو هجام نباو ( ۲۹۷:۲ ) هدنسم ىف دمحأو لئاضفلا
 فى

 رم اب اقلطم هدعب ىن ال هنأ ق صن ثيدحلا اذهف ؛ هريغ الو ةعيرش بحاص ال ا : 8



 ا

 رپ مطقنم نود جرا نادل لج ةريتلا منا هع قلطي اع لك نأ سالا نالعإو
 ` .هيلع همالسو هللا تاولص انيبن

 . هدعب ين لك ین ف صنلا قالطإ : لوألا ؛ هوجول كلذو

 قرغتساف ؛ مومعلاو قارغتسالا دافأ ىننلا زيح ىف ةركنلا عوقو : ىناشلا

 . ېن لك ینا

 ليئارسإ ونب هيلع ناك ام هتمأ نع ىنن مالسلاو ةولصلا هيلع هنأ : ثلاسنلا
 ةيوسوملا ةعيرشلاو ةاروتلا ةماق إل اوثعب مهلك ین دعب ین فالختسا نم مهئايبنأو

 ةعيرش ريغ ةعيرشو ةاروتلا ريغ باتكب نوتأي اونوكي مل مهنأ رهاظو . ممم“

 . ةيوسوملا ةعيرشلا عابتا ىلع مهتحو

 مهنأ ىأ ) ءايبنألا مهسوست ١ :هلوق :ىراخبلا حرش ف رجح نبا ظفاحلا 7

 نم اوريغ ام ليزيو مهرمأ مهل مقي ايبن محل هللا ثعب داسف مهيف رهظ اذإ اوناک
 ةعيرش ريغب ةوبنلا ىن ىلع حضاو ليلد ثيددلا اذهف ةلمح لابو . ىهتنا  ةاروتلا ماكحأ . ش

 ل 2 . 1 ell 5 تاکو

 ثيح ةيئازرملا هتعرتخا ىذلا ىزوربلا دوجوأاب كلذكو < ةحارص ديدج راتكو

 هدعب ةوبنلا ىن ىلع هيف فتكي مل مالسلا هيلع هنإف ؛ باترم بير هل یی ال
 هنأ راعف « نو رثكيف ءافلخ نوكيس» : لاقف ةوبنلا ماتم موقي امب حرص لب طقف ٌْ 1 3 ١ تواصلا, - - =
 : اهنودب الو ةديدجلا ةعيرشلا عمال الصأ ىىن مالسلا هيلع هدعب نوكي ال

 ہلا : لاي هل
 .٠ . ۹ 000 . ١

 ةعبانم لع ةمآلا ضع نأ لوأو + انهه هركذي نأ ىرحإ ناحل مالسلا هيلع هب مدر میا س یت الكول هن  السأ لق لو زول رل ۳
 توكسلاو ءافلخلا ةعاطإ ىف غيلبلا ديكأتلا روصتي ال هنإف ء ممم هدعب تعبي نم

 , ىرت اك ءایبنالا نع ا

 : لاق الع ىبنلا نأ : هنع هللا ىضر معطم نب ريبج نع ٠ له سس كل د i e - هه: هن نييك ف ىور ام : اهنهو تک



- ۷ 5 

 ىذلا رشاحلا انأو « رفكلا اب هللا وحمب ىذلا ىحاملا انأو دمحأ انأو دمحم انأ ,
 ىراخبلا هاوز «ىن هدعب سيل ىذلا بقاعلاو . بقاعلا انأو «٠ ىبقع ىلع سانلار
 7 لئالدلا ف معن واو لسمو

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع ىور ام : امو ٤

 ربع هنإف دحأ ىتمأ ىف نكي نإف « نوثدحم مثألا نم مكلبق ايف ناك دقل » : هلال

 بيسو 8 ١ : : 5٠6 ٠ 24 ىنلا ردقي مل . لسم كلذكو رمع بقانم ىف ىراخبلا هجرخأ «  هنع هللا ىضر -
 نب رمع ناكل ةيقاب ةمألا هذه ىف ةوبنلا تناك ولف « ةوبنلا ال ةيثدحملا الإ رمعل
 . اهم قحأ هنع هللا ىضر باطلا

 لاق : لاق هنع هللا يضر صاقو ,فأ نن دعس نع ىور ام : اهنمو 6

 الإ « ىسوم نم نوراه ةلزنع نم كنا : هنع هللا ىضر ىلعل ایز هللا لوسر

 . كوبت ةوزغ ف ملممو ىراخبلا هاور ( ىدعب ین ال هنأ

 هعیرس رع نم ولو ةوبنلا عا 1 وسر حرص افي راتاو ةع ش ريغ م نک ولو ةوبنلا عاطقناب للص هلبلا ل و < ظنا

 . مالسلا هيلع نوراه ةومنك دیدج باتكو

 : لاق لع ىلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع ىور ام : امو 5

 الو «ةدحاو امهاوعد ةميظع ةلتقم |هنيب نوكيف ناتئف لتتقي ىتح ةعاسلا موقت ال »

 هنأ معزي مهلك نيثالث نم ًابيرق نوباذنك نولاجد ثعبي ىح ةعاسلا موقت

 انأو ین ةآ معزي مهلك » لسم ظفل قو «مسمو ىراخبلا هاور « هللا لوسر

 ىعدا نم ثيدحلاب دارملا سيلو :حتفلا ىف ظفاحلا لاق . « ىدعب ين ال نييبنلا متاح

 وأ E مه ا مهبااغ نوكل ةرثك نوصحي ال مهنإف « اقلطم ةوبنلا

 . ةكوش هل تماق نم دارملا امنإو « ءادوس

 لا لوسر نأ هع هل : لاق

8 : 
 ضر ةريره ىلأ نع ىور ام : امو تال

٠ 
 ل ا, بعرلاب ترصنو 4 لكلا عماوج تيطعأ : : تسب ءايبنآلا ىلع تلضف
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 ی نحو ءةفاک قلخللا ىلإ تلسرأو ءاروهطو ادجسم.ضرألا ىل تلعج و « مانا
 . لئاضفلا ىف ملسم هاور « نويزلا

 لاق : لاق هنع ىللاعت هللا ىضر ةريره ىأ نع ىور ام : اهنمو 5

 ىراخبلا هاور « تارشبملا الإ ةوبنلا نم قبي مل هنإ «سانلا ااا : عا لوښو
 و

 . ملسمو رييعتلا باتك یف

 امم قبب ملف ماقا ةلاسرلاو ةوبنلل ناكول هنأ ىلع لدع دهاش ثيدحلا اذهو
 ةوبنلا ءازجأ نم ءزج لب ةوبنب تسيل تارشبملا نأ رهاظو « تارشبملا ريغ ئش

 ء ش اهماسقأو ةوبنلا دارفأ نم قبي مل هنأ ملعف .رخآلا ثيداحألا ىف هب حرص اک

 عيرشت ريغ نم ةوبنلا وأ ةيلظلا ةوبنلا ءاعدا نم ةيئازرملا هب تهوفت ام علا

 : ل2مللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةريره ىنأ نع ىور ام : اهنمو كك

 ىنإ » ىناسنلا ظفلو یاسنلاو ملم هاور « دجاسملا رخآ ىدجسمو ءايبنألا رخآ ىنإف »
 دجاسم رخآ هب ديرب « دجاسملا رخآ ٠ : هلوق . « دجاسملا متاح ىدجسمو ءايبنألا ماخ

 راجنلا نباو ىمليدلا دنع اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح ىف حرصم وه امك ءايبنألا
 . رتكلا يف هركذ «ءايبنألا دجاسم ماخ ىدجسعو ءايبنألا متاخ انأ» هظفلو رازبلاو

 ۇي هللا لوسر لاق : : تلاق اهنع هللا ىر ةشئاع نع ىور ام :اهنمو ١
 باطلا ن رمعف دحأ مبنم ىتمأ ىف نكي نإف « نوثدحم محدبق ممألا ىف ناك دق »
 مالسأا هياع هنأ راغناف . دحأو ىلعي وبأو یاسالاو ملسم هاور «  هنع هللا ىضر -

 نظب نأ نک فيكف «نوملسملا هب عفتنيل هتمأ نم اثدحم نوكي هنأ نظ نم ن نيب دق

 دهجلا لذبو هب ناميإلا ىلع ةمألا ضرحي الو اين نوكي دحأب اع هللا لوسر
 ٠ ؟ هتعاطإ ف

 ى مسەو ىراخيلا 95 ناخ ثاا هح ردخأ ام ةسامح ن ٠ تيداحأ ةرشع هذهف
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 ةيافك اذه ىنو . ةوبنلا متخ ف هتدرس اک ائيدح نيرشع وحن ىهو بابلا اذه
 3 ْ . ةيارد ىندأ هل نإ

 هدب اهعاطقناو ةوبنلا محب تعدص دق ةروكذملا ثيداحألا تيأر دقو

 لاجع لوول عدي مل ثيحب  عاونأ اه ناكول  اهعاونأ عيمجي مالسلاو ةولصلا هيلع
 . حايرلا جاردإ اهلك ةيئازرملا ماهوأ تبهذأو صيصختلاو ليوأتلا

 ىف نيعوبتملا ةمئألا لوقأو « فاسلا راثآ نم ةريسي ةلمج ركذن كلذ دعبو

 ىف مهفلخو ةبمألا فلس هيلع ىضم امو « ةوبنلا متخ ىنعم نايبو ةيالا ريسفت
 اذه انموي ىلإ ا ىنلا دهع ندل نم ةيمألا ةمألا نأ ملعاف . ةوبنلا متخ ةديقع

 ‹ ةعطقنمو ةمتتخم هيلع همالسو هللا تاولص انيبن دعب ةوبن لك نأ ىلع تعمأ دق
 تضقناو روهدلا تضم دقو . نيعمأ مهعامجإب لاجد رفاك كلذ ىعدا نم لكو

 | . كلذ ىلع مهو نورقلا

 اع هنم ز ىف نميلاب ةوبنلا ىعدا ىذلا ىسنعلا دوسألاب عقو ام هيلع دهشبو
 و

 ريكن الو دحأ فالخ الب ىوعدلا هذهل دادترالاب هيلع اهكح ةباحصلا هلتق هنإف

 ةباحصلا عمجأ ةماملاب ةوبنلا ىعدا ىذلا باذكلا ةمليسم ةعقو كلذكو . ركنم

 نب دلاخ هلتاق ىح ىوعدلا هذه هدادترا ىلع - نيعمجأ مہلع ىلاعت هللا ناوضر -

 ذئموي مهو < ةباحصلا نم خا هلت ى فلاح مو 5 هواتق یح ةباحصلا نم

 رکنی ال مث تح ريغب سفن لتق ىري نأ ىناص ىندأب نظت نأ كنظن الو . فول

 تاولصلا هيلع هدعب ةوبنلا ىعدم دادترا ىلع ةباحصلا نم اعاجإ ناگف « هيلع

 . نيقابلا توكسو مهرثكأ لمعب « مالال

 ینو نرق لك ف نوجرخب نوئبنتملا لزب مل كلذكو
 ربخأ ام ىلع « رطق لك
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 : ربقيو ءارفكو ًادادترا هور نوملسملا لزب ملو ؛ الع قودصملا قداصلا هب

 .,(£:7) حتفلا ى رجح نبا ظفاحلا مهرابخأ ضعب قع اک مہ اورفظ نإ

 لاتك نع هضعب لقن ىضم دقو < نييراّخألا دنع ةروهشم مهرثكأ رابخأو

 .. ثحبلا ردص ىف يتبل ىواسملاو نماح

 نكن ملو « ةديدجلا ةعيرشلاو ةلقتسملا ةوبنلا ىعدي نكي مل ةمايسم نأ ملعا مث
 تناكل ب هيلع ام هيلع- دمحأ مالغ ازرم نايداقلا ىنبتم هاعدا امم ديزأو دشأ هاوعد

 ةاواسم الو « هيلع ةيلضفأ نود نم ةوبنلا ىف كارتشالا وه ةمليسم معز ام ةياغ
 , هللا لوسر ادمحم نأب هناذأ ىف دهشي ناك لب < مالسلاو ةاولصلا هيلع هعم

 : لاق ثيح ( ٤٤ : " ) هرات ىف ىربطلا رفعج وبأ مامإلا هب حرص امك
 ناكو « ( ی ) هللا لوسر ادب نأ ناذألا ىف دهشيو كلي ینا نذئي ناكو
 ‹« رين نب ريجح هل مقي ىذلا ناكو « ةحاونلا نب هللا دبع هل نالوي ىذلا

 ريجح حرص لق - لاق ةداهشلا نم ريجح اند ذإ ةمليسم ناكو .- هل دهشيو

 ( . هسفن قیدصتا غلابيو هتوص ى ديزيف

 د ا واع ٍ الو نييبنلا متاح فج هنأ انربخأ هنأل : هئافش ىف ضايع ىضاقلا لاقو
 مالكلا اذه لمح ىلع ةمألا.تبعمجأ و «نيبنلا متاخ هنأ ىلاعت هللا نع ربخأو «هدعب ین

 رفك ىف كش الف ؛ صيصخت الو ليوأت نود هب دارملا هموهفم نأو « هرهاظ ىلع
 . ( ۳١۲ - ص دنهل عبط افش ر ىهتنا  اعامجإ اعطق اهلك فئاوطلا ءالزه

 هنأ ىف صن ةبآلا هذهو : هريسفت ف ريثك نا ندلا داع .ظفاحلا لاقو ٠
 يو هللا لوسر نع .ةرئاوتملا ثرداحألا تدرو كلذبو  هلوق ىلإ  هدعب ېن ال
 . مهنع هللا ىض ر ةباحضلا نم ةعامج ٌثيدح نم

 لالا خور هربت ىف دادب وقم .ىيولالا دوم كيلا ةمالعلا لاقو
 ةنسلا هب تعدصو « باتكلا هب قطن ام نييبنلا متاخ و هنوكد : ( “ ( 7 ْ ین لل هن وکو : 0



 لا مالا د
 5 رصأ نإ لتقيو هفالخ ىعدم رفكيف ٤ ةمألا هاع تو

 اي يبغي ايمو بتما نمد د0 ىكملا رجح نبا ةمالعلا .لاقو

 : ,عاجإلاب رفك لإ انين دع هن یوعدو »

 مالسلا هيلع هدعب ةوعد لك » . هتديقع ىف ىواحطلا رفعج بأ مامإلا لاقو
 ٠ یہا « ىرولا ةفاكو نجلا ىلإ ثوعبملا وهو «ىوهو ىغب

 فورعي مل اذإ : ) 46 ب - ص ) رئاظنلاو هابشألا ن 0 ةدرلاو ريسلا باتك فو

 ف هلثمو . تايرورضلا نم هال < مسمع سيلف ءايبنألا 0 دمحم نأ
 TA ةر ريكملاعلا ىراتفلا

 دابعلاب ىلاعت هللا ةمحر نف : هريسفت ىف ريثك نبا ءامإلا والا لاو
 ‹ هب نيلسرملاو ءايبنألا متخ هل هفيرشت رشت نم مث مهلإ ای دمحم لاسرإ

 ىف خفي هلوسرو هباتك ىف ىلاعتو كرابت هلا ربخأ دقو « هل فينحلا ندلا لاك إو
 ' هلعب ماقملا اذه ىعدا نم لكك نأ اريل + هدعب ىن ال هنأ : هنع ةرئاوتملا ةنسلا

 مسالطلاو رحسلا عاونأب ىتأو دبعشو فرحت ولو « لضم لاض لاجد باذك وهف
 یلاعتو هناحب هلل ىرجأ اك بابلألا ىلوأ دنع لالضو لاحم « اهلك تايجنربزلاو

 ةدسافلا لاوحألا نم « ةماميلاب باذكلا ةمليسملاو « نميلاب ىبسنعلا دوسألا دي ىلع

 نالاض نابذاك امهنأ ىجحو مهفو بل ىذ لك لع ام ةدرابلا لاوقأآلاو

 ب حيسملاب اومتخم ىح ةمايقلا موي ىلإ كلذل عدم لک كلذكو «ىلاعت هللا ہل

 . اب ءاج نم بذكب نونمؤملاو ءالعلا دهشي ام رومألا نم هعم ىلاعت هللا قلي

 . ( نایبلا حتف شماه ۸٩ : ۸ ر ريثك نبا ريسفت لف

 دترملاك هنأ أبنت نميف مساقلا نا لاقو ٠ ان
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 نصإ لاقو . هللا هنعل an ارهج وأ ناك ارس هتوبن ةعباتم كلذ اعد ناك
 ءاوس
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 عز نم ىأ وه : جرفلا نبا رفك دق هنآل « هماكحأ ىف دترملاك هيلإ ىحوي هنأ م
 ةسيرفلا عم هدعب ېن الو نييبنلا متاخ هنأ هلوق ىف يالل هبنك هنأل ع هللا باتکب
 _ هلوق ىلإ - لاق نم كلذكو : ىسلدنألا مزح نال لحنلاو للملا قون بدق لع
 ىن نانثا فلتحي ال هنإف مالسلا هيلع مرم نب ىسيع رغ ايبن لع دمحم دعب نأ وأ

 ! ( ۰ ىبثا تاذه لك ل | مايق ةحصل هريفكت

 معلا نإ : ضفاورلا تلاقو : ىملاسلا روكش ىنأ خيشلل ديهمتلا فو 2
 نمو «نييبنلا متاخو » :لاق ىلاعت هللا نأل رفك اذهو . طق ىنلا نم ايلاخ نوكي ال

 ريصي هنإف تازجعملا هنم بلط نمو « ًارفاك ريصي هنإف اننامز ق ةوبنلا ىعدا

 دمحم ةوبنلا ى دحأل ةكرش ال هنأب داقتعالا بجيف صنلا ف كش ال هنأل ًارفاك
٠ .٠ » ‘a lzاذهو « ةوبنلا ىف ياع دمحم درش ناك ًايلع نإ نادرا تلات ا بب ع ۲ قة ا ,و كتنالَص اي كغ  

 . یہتا ۔ رفک' مهم

 ةبستكم اهأ معز نمو : ( ۲١۷ - ص ) ىنيرافسلل ةديقعلا حرش فو

 صنلل فلاخع وهو « عطقنت ال نأ هداقتعاو همالك ىضتقي هنأل «هلتق بحي قيدنز وهف

 . نييبنلا ماخ ايا انيبن ناب ةراوتملا ثيداحالاو ىلارقل ' سلا متاح َعَتلَص انيبن نأب ةرتاوتملا ثيداحألاو ىنآرقلا

 اذه نم عاجإلاب تمهف ةمألا نإ : ىللازغلا مامإلل داقتعالا ىف داصتقالا قو

 ماعو ًادبأ هلعب ین مدع مهفا هنأ هلاوحأ نئارق نمو  ةهداع) ین ال یعی- ظفللا

 ركنم الإ نوكيال اذه ركنف ؛صيصخت الو ليوأت هيف سيل هنأو ءادبأ هدعب لوسر
 . ىنا  عامجإلا

 تعدا : هرس سدق ىناليجلا رداقلا دبع مامإلا خيشلل نيبلاطلا ةينغ فو

ETىلاعت هليا مهنعل - هلوق ىلإ - ىن هنع هللا يلا  
 ضرألا ا لج الو « مهئارضحخ دابأو علقو ,ندلا موي ىلإ هقاخ رئاسو الملاو
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 اوقرافو «مالسإلا وكرتو «رفكلا ىلع اودرمو ءمهولغ ىف اوغلاب مهنإف ؛ارايد مهنم
 . ما  ةلاقملا هذه ىلإ بهذ نم هللاب ذوعنف . ليزنتلا» لسرلاو هلإلا اودحج «نامبإل

 داسف : دئاوفلا حرش ف ىسليانلا ىنغلا دبع هللاب فراعلا خيشلا لاقو
 ینا متاح هن : دق ذإ ؛نآرقلا بيذكت مزلتسي كلذ و « هدعب وأ التم انين عم ین زيوجت ىلإ ىدؤي وهو فيك « نايعلا ةداهشب نايبلا نع ىنغ مههذم
 نييبنلا متاح هنأ ىلع صن دق ذإ ؛نآرقلا بي مزلتسي 00 دو ا انين
 ءاقبإ ىلع ةمألا تعمحأو « ىدعب ىنال بقاعلا انأ » ةنسلا قو « نيلسرملا رحآو
 ةفسالفلا اب انرفك ىلا ةروهشملا لئاسملا ىدحإ اذهو < هرهاظ ىلع مالكلا اذه
 . ىهتنا - ىلاعت هللا مہنعل

 : ( ۳۷١ : ۲ ) تاحوتفلا ين ىنرعلا نبا نيدلا ىح ربكألا خيشلا لاقو
 ةوبنلا نم سانلل قب دقف ةوبنلا ءازجأ نم زج ايؤرلا نأ الع هللا لوسر رخأف
 رجحف «ةصاخ عرشملا ىلع الإ ىنلا الو ةوبنلا مما قلطي ال اذه عمو «هريغو اذه
 ٠ . ةوبنلا ىف نيعم فصو صوصخلا مسالا اذه

 ءزج ىهو تارشبملا ىف هيلإ ىحوي نك : ( 5148 : ۳) اضيأ تاحوتفلا فو
 ىلاعت هللا ةمحر مومعل نطفتف . ايبن ةرشبملا بحاص نكي مل نإو ةوبنلا ءازجأ نم
 انيلع تزجح ىتلا ةوبنلا كلتو ىنلا كللذف « عومجملاب فصتا نمل الإ ةوبنلا قلطت اف

 . ىبهتنا- ةصاخ ىنا الإ

 هكا عفدنا تاحوتفلا نم ربكألا خيشلا مالك نم انركذ امو

 نكي 0 ةوبنلا يوب مدع ىلع تاحوتفلا تارابع ضعب نم ةيئازرلا

 0 حرص هنأ هللا همحر همالك نم تفرع دق كنإف ؛ عيرشت اهعم

 هنودبو عيرشتلا عم نامسق ةوبنلا نأ ال ؛ ةوننلا مسا هيلع قلطي الو ةوبنلا نم

 . ةيئازرملا همز امك « ةيناثلا نود ىلوألا تعطقتاف
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 0-1 تار ملا ىهو .- ة وبلا ءازجأ ضعب نأ هللا همحر همالك لصاح لب

 1 ع اعمق ءازجالا هذه ىلع ةوبنلا مسا قاطی ال نكلو ) ةمايقلا موي ىلإ

 عو لب ةدحاو ةنبل ىلع قلطي ال نكلو تيبلا نم ءزج ةنبللا نأ اك « عومعملا

 أ هيمسي ال نكلو تيبلا نم ءزج عدجلا كلذكو « تيبلا مسا ةريثكلا تانبللا
 . ديهش وهو عمسلا ىتلأ نم ىلع ىن ال اك « كلذ لاثمأو « تيبلاب

 ؛«ةيارد هل نمل ةيافك اذه فو ردقلا اذه ىلع رصتقنلو
 ديزم مار نمو

 . بابلا يف ةفلؤملا ةدرفملا ءازجألا نم انركذ امب هيلعف ليصفتلا

 «اليصأو ةركب هوحبسو « اريثك ًاركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اهيأ اي »

 : ماكحألا نم ناتلئسم ةيآلا ىف

 دحأ هكرت ین رذعي الو نيعم تقو الو نيعم دح هل سيل هللا ركذ

 ىف مهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةحلط نب ىلع ىور ام : ىلوألا

 ةضيرف هدابع ىلع ضرفي مل ىلاعت هللا نإ « اريثك ًاركذ هللا اوركذا » : ىلاعت هلوق

 ىلاعت هللا نإف ؛ ركذلا ريغ « رذعلا لاح ىف اهلهأ رذع مث « ًامولعم ًادح هل لعج الإ

 . هكرت ىلع ابولغم الإ . هكرت ىف دحأ رذعي ملو هيلإ ىهتني ادح هل لعجب مل

 رحبلاو ربلا ىف راهنلاو ليللاب « مكبونج یلعو ًادوعقو ًامايق هللا اوركذاو » : لاقف

 لك ىلعو ¢ ةينالعلاو رسلاو ةحصلا و مقسلاو رقفلاو ىنغلاو رضحلاو رفسلا فو

 مكيلع لص كلذ متلعف اذإف « اليصأو ”ةركب هوحبسو» : لج و زع لاقو . لاح

 : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ءادردلا ىلأ نع دمحأ مامإلا ىورو . هتكئالمو وه

 اهعفرأو مككيلم دنع اهاكزأو مكلامعأ نم ريخ ركشبنأ الأ» : ا هللا لوسر ل
 مكودع اوقلت نأ نم مكلريخو قرولاو بهذلا ءاطعإ نم ملريخو مكتاجرد ف

 ' 45 لاق ؟ هللإ لوسر اي وه امو : اولاق ؟ مكقانعأ اوبرضيو مهقانعا ويرش

 . هجام نباو یذم رتلا هاور اذكه « لجو زع ارد



 مالو

 « ًادج ةريثك ىلاعت هللا ركذ ىلع ثحلا ىئ راثالاو تايالاو ثيداحألاو
 اننا فنص دقو . كلذ نم راثكإ ىلع ثحلا ةسميركلا ةيالا هذه ىن
 وع امه ريغو ىرمعلاو ىناسنلاك راہلاو ليلا ءانآب ةقلعتملا

 راكذألا يف .س
 ةفلؤوملا بتكلا نسخأ نم

 . ( ًاصخلم ريثك نبا ) ىلاعت هللا همحر ىوونلا نيدلا ىع
 نبا نعو « دحاو ريغ لاق اک لاوحألاو تاقوألا بلغأ معي ام ريثكلا رك ذلاو

 نع كلذ ىور و٠ هنأش لج ىني ال نأ ريثكلا ركذلا : هنع هللا ىضر سابع
 . ( حور ) اضيأ دهاجم

 لوق لع ىحضلا ةواص ةينسو « لاوحألاو تاقوألا باغألركذلاو حيبستلا مومع

 لوأ ى ءاليصأو "ةركب هوحبسو» : ىلاعت هلوق ىفو : ةيناثلا ةلئسلا
 « تاقوألا رئاس نود امهيلع حيبستلا رصقل سيل ركذلاب |اهصيصخنو « ه رخخآو راهلا
 قتلتو راهلاو ليللا ةكئالم امهرضحن امنوكل تاقوألا رئاس ىلع اهلضف ةفانإل لب

 . اهنيب ةدمعلا هنوكل ابيف هجاردنا عم راك ذألا نيب نم حيبستلا دارفإك ؛ امف
 ءرجلا قالطإب ىأ «ةالصلا حيبستلاب دارملا نأ » هنع هللا يضر سابع نبا نعو
 ةداتق نعو . ءاشعلا ةالص اليصأ حيبستلاو رجفلا ةولص ةركب حيبستلاو . لكلا ىلع
 نيتقولا نيذبب راشأ : لاق هنأ الإ « هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور ام وحن

 امهنع ىور ام بقعتو . ربحلا ىور امث رهظأ وهو ءرصعلا ةولصو ةادغلا ةولص ىلإ
 نكلو « هتقيقح ىلع حيبستلا نإ : لاقي دقو . ةرورض ريغ نم زوجت هيف نأ
 . (اصخلم حور ) لمأتف . هيف ةواصلاب اليصأ حيبستلاو: اهيف ةولصلاب ةركب جيسا
 تبث ةداتق لوق ىلعف . رصعلا ةولصو ىحضلا ةولص : ةداتق لاق : صاصجلا لافد

 . اضيأ ىحضلا ةولص ةينس هل



 د الك -

 تامدلظلا نم مكجرخيل هتكئ المو مكيلع ىلصي ىذلا وه »
 « امحر نينمؤملاب ناكو رونلا ىلإ

 سانلاو ةكئالملاو هللا نه ةولصلا ىعم قيقحن

 نيب نهي هللا ىضر سابع نبا نع كلذ ىورو روهشملا ىف «  ةولصلا »
 . نجلاو سنإلا یموم نمو ¢ رافغتسا : ةكئالملا نمو ( ةمحر : ىلاعت هللا
 5 ) حور 2 ءاعد

 رزع روحي ال امهالكو « كرتشملا مومع مزل ةكرتشم تناك نإو « زاجماو ةقيقحلا نيب عمجلا ةيآلا هذه ىف مزل ًازاجمو ةقيقح ناك نإ ةفلتحلا ىناعملا هذهف
 , ةعرلا : الوأ اهب داريف « نالوألا ناينعملا انهه ةالصلاب دارب نأ نيينعم ىف فلا لاعتسا زوجي نم ىأر ىلع زوحيو : حورلا ىف لاق كلذلو ٠ ةيفنحلا انباصصأ
 ءانتعالا امإ وهو « هل ًايقيقح ًادرف نيينعملا الك نوكي ماع ىزاجم ىنعم ةالصلاب داري نأ زاجملا مومعب لوقي - انباحصأك  زوحي ال نمو . رافغتسالا : ايناثو
 ىلع ةلمتشملا ةفورعملا ةولصلا نم ذوخخأملا ىونعملا فاطعنالاو محرتلا امإو . هل ايقيقح ادرف رافغتسألاو ةمحرلا نم الك نإف < مهرمأ حالصو نيبطاخما ريخ هيف اع
 ةكئالملا رافغتسا نأ ىن بير الو « دوجسلاو عوكرلا وه ىذلا ىروصلا فاطعنالا

 ا و قا لإ یاو 3: فيعفلا دحيم هلا“
 دحاولا ظفللاب دار نأ زوج ال هنأ ملصأ نم : ليف نإف : هصن ام نآرملا ماكحأ

 ءاعدلاو ةمحرلا ىنعم ىلع ةواصلا ظفل لاّشا نآرقلا ىف ءاج دقو ؛ نافلتخم ناينعم
 لإ رقتفم لمحم مسا ةولصلاو «ةلمجملا ظافلألا ين اندنع زوجي اذه :هل ليق . اعيمج
 . ىبتنا  هليبس اذه ناك ايف ةفلتخا ىناعملا ةدارإ عنتمي الف : نايبلا

 4 نب +



۳۷۷ 

» 
 اع رک ًارجأ مه دعأو مالس هنوقلي مزإ مني

j) 

 ةنونسملا هتيحتلاو هللا ءاقل ىنعم رسفت

 ةرابع  مامإلا هيلإ راشأ ام ىلع هللا ءاقل
 : بغارلا لاقو . توملا دنعو ثعبلا دنعو اهمفو ةنجلا لوخ د دنع كلذ نوكيو « لجو زع هنع هتلفغ بجوي وأ هيهليو هلغشي ام صخشلل ضرعي ال ثيحن
 . ( حور ) لج و زع هيلإ ريصملا نعو ةمايقلا نع ةرابع ىلاعت هللا ةاقالم

 « ةيلكلاب ىلاعت هيلع لابقإلا نع

 « مالسلاب ةيحتلا هذه تقو ىف لاوقألا تعمتجاف اذه ىلعو : تلق

 نم نوجرْخي نيح .ثعبلا دنع : ليقو « ةنجلا لوخد دنع هنإ : هيف ليق دقف
 هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع كلذ ىورو « توملا دنع : ليقو « ثادجألا

 . مالسلا كئرقي كلبر : لاق نمملا جور ضبقل توملا كلم ءاج اذإ : لاق هنأ

 تاقوألا هنه نم لك ىلع قداص ىلاعتو هناحبس هللا ءاقل هنأ تملع الو

 . ضراعتلا ايف قبي ملف

 ناك ءاوس « مكيلع مالسلا» ىه ةعورشملا ةنونسملا ةيحتلا نأ ةبالا تلدو

 انرايد ىف عاش ام لطبف . ريغصلا ىلع ريبكلا نم وأ « ربكلا ىلع ريغصلا نم

 . ريغصلا ىلع ريبكلا نم مالسلا نونسحتسي ال مهنأ ةيدنملا

 نأ لبق نم نهومتقاط مث تانمؤملا تحكن اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي »

 ( امنودتعت ةدع نم نييلع مكلاف نهوسمت

 نأ ° ةناث : ا 55 6
 0 ‹ حاكنلا لبق قالطلا ةلئسم : ىلوألا : لئاسم ةشلث ةيآلا ىف

 عامجلاو ةولحلل ل ل بسملا ماقم موقت ةولحلا . DAE 5 ا 55 2 5

 ١ رشلا دعب عقي هنأ حاكنلا ىلإ فاضملا قالطلا ىف مالكلا

 معلا لهأ ع زانت دق : هللا هحر صاصجلا ركب وبأ مامإلا لاق دقف ىلوألا امأ ' له زانت دق :٠ لبا £



 - ۳۷۸ ل

 نإ رهو « جيوزتلا طرشب ةأرملا قالط عاقيإ ةصص ىلع ةبآلا هذه ةلالد ىف
 اذهو , حاكنلا دعب قالطلا هحصب ةبجوم تناك ذإ ؛ همکح طاقسإو لوقلا اذه ررر يالا تضتلا س : توف لاقط « قلاط ىف ةأرللا تجوزت نإ + لوقي

 ظ . حاكنلا لبق قلطم لئاقلا

 كح موزلو « هلئاق نم لوقلا اذه ةحص نف ةرهاظ اهتلالد : نرخآ لاقو
 لاق نمو « حاكنلا دعب قالطلا عوقو ةحصب تمكح األ « حاكنلا دوجو دنع
 رهاظب بجوف < حاكنلا دعب قلطم وهف « قلاط تنأف كتجوزت اذإ» : ةيبنجأل
 ش . هظفل كح تابثإو هقالط عاقيإ ةيالا

 نم لوقلا اذهل دقاعلا اولي ال هنأل كلذو « حيحصلا وه لوقلا اذهو
 قفتا الف ؛ طرشلا دوجوو ةفاضإلا لاح ىنوأ « دقعلا لاح ىف ًاقلطم نوكي نأ
 « قلاط تنأف ةيبنجأ ترصو ىنم تنب اذإ : هتأرمال لاق نم نأ ىلع عيمجلا
 نابأ نم ةلزنمب هنإو « لوقلا لاح ىنال ةفاضإلا لاح ىف قالطلل عقوم هنأ
 نإف « دقعلا لاح ربتعي مو هظفل مكح طقسف ؛ قلاط تنأ : امل لاق مث هتأرما
 ؛ كلملا دعب قالطال عقوم « قلاط تنأف كتجوزت اذإ» : ةيبنجألل لئاقلا
 . كلملا دعب قلط نمل قالطلا عاقيإ ةيالا تضتقا دقو

 حاكنلا ىلإ فاضملا قالطلا ف ءاهقفلا فالتخا

 ةفينح وبأ لاقف « ليواقألا نم بورض ىلع كلذ ي ءاهقفلا فلتخا دقو
 ‹ قلاط ىهف اهجوزتأ ةأرما لك : لاق اذإ : هللا مهمحر المحمو رفزو فسوي وبأو

 . صخ وأ مع نم نيب اوقرفي ملو « قتعي
 ىلإ ةعامج وأ هنيعب ايش ىمس نإو < عقي مل مع اذإ : ليل ىبأ نبا لاقد

 الجأ كلذل برض اذإ هنأ اضيأ كلام نع ركذو . كلام لوق كلذكو « عقو لجأ



 ل مالو -

 7 هم زای مل ةنس اذكو اذك ىلإ ةأرما تجوزت نإ : لاقف <« هغلبي ال هنأ لعب

 ش - هيلع ؛ىش الف « رح وهف هيرتشأ دبع لك : لاق ولو : كلام لاق م

 لاق ام همزا قلاط ىهف ةنالف تجوزت نإ : لاق اذإ : ىروثلا لاقو
 ا ىرستأ ةيراج لك : هتأرمال لاق نميف ىعازوألا لاقو . ىتبلا نامع لوق وهو
 : لاق اذإ : حلاص نب نسحلا لاقو . قتعت اهنإف ةيراج اهيلع ىرستف « ةرح ىهف كيلع
 كلذ وحن وأ هثرأ وأ هيرتشأ : لاق ولو ‹ يشب سيلف رح ىهف هكلمأ كولم لك
 « قلاط ىهف اهجوزتأ ةأرما لك : لاق ولو « صح هنأل هجولا كلذب كلم اذإ قنع
 لاق . همزل اذك لآ وأ « ةفوكلا لهأ نم وأ نالف ىنب نم : لاق ولو . شب سيلف
 ايف ثيللا لاقو « اذه ريغب ىفأ ةفوكلا تشو ليم ًادحأ مّلعن ال : نسحلا
 كلذ نم همزلي ال : هللا همحر ىعفاشلا لاقو « قتعلاو قالطلا ىف همزاي هنأ صخ
 . مع اذإ الو صخ اذإ ال یش

 بابلا اذه ىف فلسلا لارقأ

 ناسا رحنا ءاطع نع تايزلا نيساي نعىور «٠ كلذ ى فلسلا فلتخا دقو

 ةأرما لك : لاق لجر يف لاق باطحللا نب رمعنأ » نمحرلا دبع نب ةملس ىلأ نع

 ورع نب ديعس نع كلام نع یورو . « لاق امك وه : لاق ‹قلاط ىهف اهجوزتأ

 لاقف ءاهجوزتي نأ لبق هتأرما قلط لجر دمحم نب مساقلا لأس هنأ قرزلا لس نب .

 رمح هرمأف « اتجوزت نإ أ رهظك ىلع یه » :لاقف ةأرما بطخ الجر نإ :مماقل

 . راهظلا ةرافك رفكي یتح اهبرقي الو « اهجوزتي نأ باطلا نب

 نإ a ‹ دوسألا نع مهاربإ نع سيق نب دمحم نع ىروثلا یورو

 رك ذف هنع هللا يضر دوعسم نبا ىتأف « اينمان اهجوزتف قلاط ىهف ةنالف تجد

 .زيزعلا دبع نب رمعو دهاجمو ىعشلاو ىعخنلا لوق وهو . قالطلا همزلأف ؛هل كلذ



me 1: 
 ,نالف ىب نم تجوزت نإ» :لاق وأ ءاهنيعب ةأرما ىمس اذإ :٠ ىعشلا لاقو

 ن ديعس لاقو . یشب سيلف «اهجوزتأ ةارما لك و : لاق اذإو « لاق امك وهف

 . شب سيلف « قلاط ىهف ةنالف تجوزت نإو : لاق اذإ :بيممل

 نبا نع یورو « هيلع زئاج وه : زيزعلا دبع نب رمعو ماس نب مساقلا لاقو

 سيل هنأ « قلاط ىهف ةنالف تجوزت نإ » : لاق لجر ىف هنع هللا نضر سابع

 نيعباتلا نم نيرخآآ ىف هنع هللا يضر رباجو اهنع هللا ىضر ةشئاع نع یورو . يشب

 . ءانباحصأ لوق ةفلاخم ىلع ظفللا اذه ىف ةلالد الو . « حاكن لبق قالط ال» : اولاق

 , حاكنلا دعب قلطم هنإ « قلاط ىهف ةأرما تجوزت نإو : لاق نم نأ اندنع نأل
 فلاخلا ىلع جاجتحالا ىف فاك انلوق ةصح ىلع ةيآلا ةلالد نم انمدق امو

 طرشلا ققحن دعب فاضملا قالطلا عوقو ىف مهكلسم ىلع ةيفنحلا لئالد

 هرهاظ ىضتقا « ذوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اأ اي» : ىلاعت هلوق هيلع لديو

 عاقيإ هسفن ىلع ًادقاع لئاقلا اذه ناك الف «هاضتقمو هدقع بجوم دقاع لك مازلإ

 لك نأ كلذ بجوأ « مهطورش دنع نوملسملا » : عفو هلوق هيلع لديو
 . هطرش دوجو دنع هکح مزلأ ًاطرش هسفن ىلع طرش نع

 "كلم ىف الإ حصي ال رذنلا نأ ىلع عيمجلا قافتا رظنلا قيرط نم هيلع لديو
 هنأ « اهنم هتأمب قدصتأ نأ ىلع هللف مهرد فلأ ىلاعت هللا ىتقزر نإ :لاق نم نأو
 قالطلا كلذكف _ لاحلا ىف اكلام نكي مل نإو  هيلإ هفاضأ ثيح نم هكلم ىف رذان
 لاق نم نأ هيلع لديو . كلملا ىف اتعَمَو ًاقلطم ناك كلملا ىلإ اههفاضأ اذإ قتعلاو
 نإو قنعي هنأ « تدلوو كلذ دعب تلمحف ٠ رح وهف دلو تدلو نإ : هتیراج



 مما -

 كاذك « اهكلام وه ىتلا مألا ىلإ فاضم دلولا نأل « لوقلا لاح ىف اكلام نک
 ىف دوجوم كلم هل نكي مل نإو « كلما ىف قتعم وهف كلملا ىلإ قتعلا فايضنأ زر
 تنأف رادلا تلخد نإ :هتأرمال لاق اذإ هنأ ىلع عيمجلا قفتا دق اضيأو . لاي
 كلت ىف اهل لاق ول ام ةلزنمب نيكيو قلطت اهنأ حاكنلا_ءاقب عم اهتلخدف < قلاب
 . لايلا كلت ىف امه لاق ول ام ةلزنمب ناك اههتلخد مث اهنابأ ولو « قلاط تنأ : لاي
 | كلذ ىف باوجلاب لكتملاك ريصي فلاحلا نأ كلذ لدف . قلطت الف « قلاط تأ
 جورتف « قلاط ىهف اهجوزتأ ةأرما لك » : لئاقلا نوكي نأ بجوف ؛ تقول
 | . قلاط تنأ : اهل لاق مث جوزت نم ةلزنم

 نيمبلا .طرش دجوف نج مث فلح هنأ بجول احيصص اذه ناك ول :ليق نإف

 بج ال : هل ليق . تقولا كلذ ىف باوجلاب لكتملا ةلزنمب هنأل « ثنمي ال نأ

 حصي مل هلوق حضي مل الف «ةلزامب هتوكسو هلوقو «هل لوق ال نونجملا نأل ؛كلذ

 . نونحللا لاح ىف همكح همزل احيحص نونجلا لبق هلوق ناك الو « ”ءادتبا هعاقبإ

 ًانونجم ناكول هنأل « هدبع قتعو هتأرما قالط حصي دق نونجما نإف كلذ عمو

 حصیال مئانلاك . هيلع نع هابأ ثرو ولو ءاقالط ناک و اهنيبو هنيب قرفل انيلعوأ

 قتعب لکو دق نوكي نأ لثم «هبجؤي' بببسل هلكح همزليو « عاقيإلا ”ءادتيا هنم

 ْ . مئا وهو قلطف هتأرما قالط وأ هدبع

 ا ٠" حاكن لبق قالط ال ثيدح نع.باوجلا١

 ا بي يوي امل
yS ۳0 دعب قاطم انركذ نم نألا « اللا ر  

 سيل قالطلا ىلع دقعلاو عاقيإلا 0 رب 0 07
 ' موا ىن ةقيقح « حاكن لبق قالط ال» : ”'
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 "0 يا ل م ا راه دقعلا ىف كلذ قالطإ نأ امهدحأ «٠ نيسهجو نم ظفللا هلوانتي مل « قالطب
 . زاجلا ةلالد موقت ىتح ةقيقحلا ىلع هلمح ظفلاا

 راجما هب داري نأ زئاج ريغف ؛ ةقيقحلا ىف لمعتسم هنأ اوفلتخي مل مهنأ : ىناثلاو
 . زاجلاو ةقيقحلا هب داري نأ زوجي ال ادحاو اظفل نأل

 نأ ره امنإ « حاكن لبق قالط ال » : ا هلوق ىف ىرهزلا نع ىور دقو
 نيف « ةئبلا قلاط ىه » : لوقيف « اهجوزت : هل لاقيف ةأرملا لجرلل رك ذي
 نيح اهلط امنإف « ةتبلا قلط ىهف ةنالف تجوزت نإ ١ :لاق نم امأف . ؛ىثب سيل
 . ةيرحلا ىف كلذكو اهجوزت

 تلخد نإ » : ةيبنجأل لوقي لجرلا وهف دقعلا دارأ نإ هنإ : هيف ليق دقو 0
 ى لوخدلا ناك نإو < قلطت الف رادلا لخدتف اهجوزتي مث « قلاط تنأف رادلا
 0 . حاكنلا لاح

 ةلئسملا هذه ىف صوصخلاو مومعلا نيب قرف نم بوج .

 صح اذإ ناك نإ هنأل < مع وأ صخ نم نيب قرف ال : ركب وبأ لاق
 ىف قلطم ريغ مع اذإ ناك نإو , مع اذإ همكح كلذكو « كلملا ىف قلطم وهف
 . صوصخللا لاح

 مرح امل رهاظملاك ( هسفن ىلع ءاسئلا عيمج مرح دسقف مع اذإ : لبق لل |
 . هكح تبثي مل ام ارح هتارما

 ةأرما مرت دصق امنإ رهاظملا نأ اه 1 | دحأ « ةوجو نم طلغ اذه : هل لق
 اذإ هعقوي ال امنإو « هقالط عقو صخو نيع اذإ هنأ فلاخلا لصأ نمو + ا٣
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 - ام رهاظملا مرحت مل اك « صخ نإو هقالط عقي ال نأ هلصأ ىلع بجاوف , :مع

 هيلع اهمرح لب « هميرحتو هراهظ مكح لطبي مل ىلاعت هللا نإف اضيأو . ام امج رمت

 ءاسنلا نم جوزتي نم قالطب فلاحلا نإ اضيأو . هراهظ هيلع. تبثأو لوقلا اذه
 بجوأ امإو < حاكتلا ميرحت كلذ بجوي مل هنآل « هسفن ىلع ءاسالل مرح ريغ
 ةأرما لك » :لاق اذإ هنإف اضيأو . عظبلا ةحابتسا عوقوو حاكنلا ةعص دعب ًاقالط
 ةأرملا ميرحت نكي مل قالطلا نم هيلع دقع ام هانمزلأ ىتم « قلاط ىهف اهجوزنأ

 هذهف . ىش عقي الو « ايناث اهجوزتي نأ هل زوجيو « ةدحاو قلطت امنإ لب + ام

 .ةئلسملاب هل قلعت ال هنأو « كلذ هلاؤس ىف لئاسلا اذه لافغإ نع ىثينت اهلك هوجولا
 . هظفلب صاصجلا مالك ىبتا

 قالطلا ةلثبم ىلع ةيآلا ةلالد نأ ىلرهظب ىذلاو : فيعضلا دبعلا لاق
 راثآلاب وه اينإ ةلئسملا توبثو « ءافحللا ةياغ ىف اتابثإ وأ ًايفن حاكن ىلإ فاضلا

 ٠ 'بهذملا لئالد ىف هللا همحر صاصجلا مامإلا هركذ ام اهنم كبسحو « رظنلاو .
 . هفالخ تالدتسم نع باوجلاو

 ' اعيمج عاجلاو ةولخلا ىننب ب قلعتم ةدعلا ىن

 ن لبق نم » : ىلاعت هلوق ف سيسملا نم دارملا نأ وه : ةيناثلا ةلثسملا

 ؟ اضيأ ةحيحصلا ةولحلا لمشي وه مأ ةصاخ عاسلاو سيسملا وه ام « نهوسمت

 ةدارم ةولحتا نأ ةرقبلا ةروس ىف انيب دق : هللا همحر صاصجلا مامإلا لاقف

 ىغي ام انمدق ايفو « ًاعيمح عاجلاو ةولحللا ىننب قلعتم ةدعلا ىنن نأو « سيسملاب

 ةرقبلا ف صاصجلا هركذ ام اذه انباتك ىف ركذ دقو : تلق . ها  ةداعإلا نع

 ( ( تئش نإ هعجارف « كلانه

 لوخدلا لبق قالطلا ىف ةدمل ٻج ال

 ةلئسم ىهو . لوخدلا لبق قالط ىف ةدعلا بوج ولا مدع وه :ةثلاثلا ةلثسملا
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 ( اليمج ًاحارس نهوحرسو نهوعتمف ٠

 ةقلظملل ةعئملا نايب

 ,لرت ىف الصفم ةرقبلا ةروس ىف هليصفت رم دقو ؛ةقلطملل ةعملا نايب ةيآلا ىف
 رهل اوضرفت وأ نه وسمت مل ام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج ال» : ىلاعتو هناحبس
 سلا ىلع اقح فورعملاب اعاتم هردق رتقملا ىلعتهردق عسوملا ىلع نهوعتمو ةضيرف
  مضرف ام فضنف ةضيرف نحل متضرف دقو نهوسمن نأ لبق نم نهومتقلط إو
 . « نيقتملا ىلع اقح فورعملاب عاتم تقلطمللو : كلذ دعب ىلاعت لاقو - ةيآلا

 ٠ , لاوحأ ةثلث امه تاقلطملا ةعتم نأ تايآلا هذهب تملع دقف

 تف رهملا نم ائيش امه ضرفي ملو لوخدلا لبق قالطلا ناك اذإ : لوألا
 ( . بجاو قح

 ذئيحف « ىمسو رهملا اه ضرف دقو لوخدلا لبق قالطلا ناك ام : ىناثلاو
 ‹ بحتشم بودنم بايثلا نم ةفورعملا ةعتملاو « رهملا فصن ىه ةبجاولا اهتعتم
 ٠ ْ . تاقلطملا نم اه ريغك .

 رم دقو «بودنم يحتسمرمأ وهف ناك اهنيك ًاقلطم تاقلطملا ةعتم : ثلاثلاو
 1 . ةرقبلا ةروس ىف هليصفت

 قالطلا ركذ دعب هزكذ :صاصجلا لاق . « نهوحرسو » :ىلاعت هلوقو
 ؛قالطلا دعب روک ذم هنأل «هلابح نم .اهجارخإ هب دارملا نوكي نأ هبشي لوخدلا لبق

 ظ

 ناو « املع هل ليبس ال هنأ نایب هنكلو < قالطب سيل حبرستلا اذه نأ رهظألا
 , ها هلابحو هدي نم اهتيلمم هيلع
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 نهروجأ تينآ يتاللا اجاوزأ كل انللحأ انإ ىبنلا ابمأ اي » : ىلاعت هلوق
 « اييقر یش لك ىلع هللا ناكو - هلو ىلإ - كنيم تكلم امو

 حاكنلاب قلعتي ا يي لع ىنلاب ةصوصخم ماكحأ ةعبس

 ال ىنلاب ةصتخم ماكحأ ة ةعبس تابآلا هذه ىف ىلاءتو هناحبس هللا 2

iعم فَي اكن ىف ةدوجوم ا هجاؤوزأ ىلاعتو هناحبس هللا ليلخن :  
 نم دحأل زوجي ال ياي لوسرلاب صتخم اذهو « عبرألا ىلع نمدايزو نمرثك
 نه اك «عبرألا نم ديزأ هحاكن ىف ىتبي وأ عبرألا ىلع ديزي نأ ةريغ نيملحملا
 نإ » :لچوزع هللا لوق هب ح رص دقو < ةمألا هياع تيعيجلاو باتكلا قوطنم

 . « ةيالا  كجازأ كل انللحأ

 هللا ءافأ امم هنيمي تكلم ام ماع هلوسرا لحأ دق ا نأ :ىفاثلاو

 ةلح فرع امل « مالسلاو ةولصلا هيلع هصئاصخ نم سيل هرهاظب اذهو . هيلع

 بابرأ نم محلا ىف صاصتخالاب حرص نم رأ مو . نيملسملا عيمجلل ئرارسلا
 نم عون مالسلاو ةولصلا هيلع هل نوكي نأ ىضتقي مالكلا قايس .نأ الإ ريسفتل

 الع و لج هلوق ريسفت ين ريبكلا ىف ام هديئيو . اضيأ ىرارسلا ىف صاصتخالا
 ' كلذكو « هريغل تسيل صئاصخ حاكنلا ىف هل نإف « ةبآلا  انضرف ام انملع دق »
 مدع هصئاصخ نم نوكي نأ لمتحيف صاصتخالا هجو نييعت امأو . ىرارسلا ىف
 مالسلا هيلع هجاوزأك « هتافو دعب مالسلاو ةولصلا هيلع هيرارس ىلع حاکنلازاوج

 ركذو « ةبآلا هجاوزأ اوحكنت نأ الوو : یلاعت هلوق تحت حورلا ىف ر

 دعب دحأل اهحاكن لحي آل اإ : اهنع ىلاعت هللا ىضر ةيطبملا ةيرام يف اولاق مهن

 . هيرارس نم اهنوكل كفي ,
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 ناس هللا نإ : نآرقلا نايب ىف هدقرم هللا رون خئاشملا فرشأ انخيش لاقو
 مالسلاو ةولصلا هيلع هنأ : امههدحأ . نيرمأ صاصتخالا هجو يف هيلع حتف ىلاعتو
 | جيو ىلا قامو ا ا لبق یک نم یھ هينا قطصي نأ هل ناك

 ےخ نم اذهو . دواد وبأ هاور « ربيخ ةوزغ ىف اهنع هللا ىضر ةيفص هنمو
 رخل لهأ اياده نأ : ىناثلاو . هدعب دحأل زوحيال مالسلاو ةولصلا هيلع ىنلا

 نيذك الو « مامإلاب صتخم ريغ نيملسملا ةماعل ًاقح نوكيف ةمينغو ایف دعت مامإلل
 ةيطبقلا ةيرام ف عقو امك ةصاخ هل نوكت برحلا لهأ نم هاياده نإف يا ىلا

 اع هيرارس نم تناكو غي ىنلا لإ سقوقم اهادهأ امنع هللا ىضر
 ضعبب صتخا ایک مالصلاو ةالصلا هيلع هنأ : لصاحلاو . مالسلاو ةالصلا
 امو ىرارسلا ىف ماكحألا ضعبب صتخا كلذك جاوزألاو حاكنلا ف صئاصخللا
 ديوب « كيلع هللا ءافأ امم » : ةيآلا ىف لج و زع هللا لوقو : تلق . هني, تكلم.

 ' ملعأ هللاو . رهاظ وه امك انخيش لاق .ام

 فالخ هيفو « نيملسملا رئاسل لماش ماع مكح قالطإلاو مومعلا ىلع نهتلحف الإو « فَي ىبلاب | اذه صاصتخا هجو وهو « اي ىنلل لحن ال نهنم رجاحت ل نمو « ”ةصاخ لال هعم نرجاه تاللا لي آقلطم ال نكلو ؛ هتالاخ تانبو « هلاوخأ تانبو هتامع تانبو همامعأ تانب هل تلحأ : ثلاشلا
 . تارواحملا ف فورعم وه اك هدعب وأ هعم ناك ءاوس ‹ ةرجهلا لمع ف ةقفاوملا سفن لب ةينامزلا ةيعملا تسيل ةيعملاب دارملاو . ديقلا موهفمب دن لف ۽ رجابت مل نم غي هيلع مرح نکی مل : لاق « هللا همحر فسوي فا

 لوق هل دهشي « ةكم نم رجاهت مل نم ایپ ینا لحت ال هنإ :انلق ىذلا الهدا |
 : ااا نم ےک ءم ربامأ م نال هل لیا نكأ فو بلاط یا

 و ىضر سابع نبا ريسفت ىلع « دعب نم ءاسنلا كلل لحي ال : ىلاعت هلوق هل دهشي اضيأو
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 : 5 ءاع تان فانصألا هذه نم كل تنيب ام
 ىو و ةبآلا هله خسن ىلع ًاصن سيل « مرح تاك نم جوزي 1 : اذ الإ ءاشام ءاسنلا نم جوزتي نأ هل هللا لحأ ىتح ا هللا لوسر تمي مله : اهنع هللا ىضر ةشئاع واو ٠ نهرو مالسلاو ةولصلا هيلع هل تلحأف كلذ دعب تخسن هب : 5 00 0 ةرالا هذه نإ درملاف . ءاشام فانصألا
 ل تلقو + لاك هع أ نقر بیک ن يآ نع صاصب# ارقا ماكحأ
 لحأ ؟ همن امو : لاق ؟ حكتي نأ هل ناكأ قرع هللا لوسر ءاسن كله ول تبار
 . ( ینا « ءاشام نهنم جوزتي ناكف ءاسنلا نم ابورض هل هللا

 نهريغ نود مالسلاو ةولصلا هيلع هل تارجاهلا صاصتخا قو
 عيمج ىلع هلوسرو هللا ترثآ ىتلا الإ ةوبنلا تيبب قيلي ال هناب < هفرش راهظإ
 حالصإ ىف مظع رثأ اهل ةرجملا اضيأو . هيلع ةلاد ةرامإ ةرجملاو < اتابوغرم
 ‹ 2242 ىنلا ىلع جرح اهحاكن ين نوكي ال ةرجملاب اهسفن تكز نم « قالخألا
 ىلع ةرخافتم وأ ةرساجتم تناك ابر ىنرقلا ىوذ نم تناك اذإ ةأرملاف الإو

 . ( اصخلم ابرعم نآرقلا نايب ر اهجوز

 طرشب يا ىنال رهم نود نم اهسفنل ةبهاولا ةلح : سماحلتاو عبارلا ]

 هنأ لوألا : نيهجو نم يال ىننلاب صتخم مكحلا اذهف . ”ةنمؤم نوكت نأ
 هيفن ركذ وأ « مسي مل وأ رهملا ىمس ءاوس رهم نم نيملسملا ةماع حاكن ولج ال
 نم الإ ىلا اهسفن بهت نأ ةأرما تدارأ نإ هنإف لع ىنلا فالخب ؛ ًاحيرص
 مالسلا هيلع هنأ : ىناثلاو . رهم ال بجيالو « اهحاكن هل لح رهم نود

 ةاح نم فرع امل ؛ نينمؤملا ةماع فالحب « ”ةيباتك تناك نإو ةرفاكلا هل لحن ¥

 طرش نأ تايآلا ةراشإ نم معو . سماحللا مكحلا وه اذهو « محل تايباتكلا

 ىكيو « نه اثمأو لاوخألاو مامعألا تانب نم كفي هابرق ىوذ ىف صوصخم ةرجملا

 هلاق . هريغب وأ رهاب تحكن ءاوس ؛ طقف ةنموم نہنوک ىنرقلا ىوذ ريغ ىف
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 ا نود نم كل ةصلاخ» : ةعبرألا ماكحألا هذه دعب ىلاعت هلوقو
 لإ بهذ اك_اهسفنل ةبهاولا ةلح ىنعأ - ريخألا مكحلاب اقلعتم نوكي نأ لمتحير
 صلخ ىأ ةروكلذملا ةسمحلاا ماكحألاب ًاملعتم هنوك ىرشخم زلا راتخاو < ريثكلا

 نود نم اهصولخ ةروك دملا دويقلا ىلع تاروكذملا نم كل انللح ام لالحإ
 لب « مهقح ىف ققحتم ريغ ةروكذملا دويقلا ىلع ىلع عيمجلا لالحإ نإف « نينمؤملا

 . (اصخلم حور ) دوهعملا ا ىلع دودعملا ضعب لالحإ هيف ققحتملا ٠

 , نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ » : ىلاعت هلوقب هللا مهمجر ةيعفاشلا لدتساو

 هيلع صخ دقو ؛ ىنعملل عبات ظفنلا نأل « ةبحلا ظفلب دقعني ال حاكنلا نأ ىلع
 ش .- ظفللاب صتخيف ؛ ىنعملاب مالسلاو ةولصلا»

 الب ةعتملا كيلمت ةبآلا ىف ةبهلاب دارملا نإ : كلذ يف انباحصأ ةلجأ ضعب لاقو
 كلذ نكي مل ثيحف « يسفن تبهو » ظفلب اهكيلمت ال ‹ ناك ظفل ىأب ضوع

 حاكتلا داقعنا ف فالخل ًاطانم نوكي نأل حلصي مل .ظفللا اذهب كيلمتلا يف اصن
 ثيح ةبها ظفل رابتعا مالا نبا ةمالعلا مالك رهاظو , ًابلسو ًاباجيإ ةبهلا ظفلب

eمدع لصألاو : لاق مث ل لا  ) 

 تبهو نإ ةنءؤم ةأرماو » : ىلاعت هلوق : ماكحألا ىن صاصجلا لاقو
 لهأ فلتخاو « عاتي ىبال ةبملا ظفلب حاكنلا دقع ةحابإ ىلع صن اهيف ؛ « اهسفن
 فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقف « إب ىنلا ريخل ةبملا ظفلب حاكنا دسقع يف ملعلا

 TT حاكنلا حصي : حلاص نب نسحلاو ىروثلاو دمحمو رفزو
 | : لاق كلام نع مساقلا را اهلثم رهم اهلف ائيش مسي مل نإو ءاهل
 e ا ل رو قا
 اقع ىف هنمأو واع ىبلا ناک لب : نورخآ لاقو . ی ىنلاب صوص وه
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 ثلا ةحابتسا ىف تناك مالسلا هيلع هتيص وصح امنإو « ءاوس ةبهلا ظفلب. حاكنلا
 . حابر ىنأ نب ءاطعو بيسملا نب ديعسو دهاجم نع كللذ وحن ىور دقو . لدب ريغب

 ىلإ ةيآلا هله ىن متبهلا فاضأ ىلاعت هنأ اهدحأ : هوجوبف ةيآلا ةلالد امأ

 هب صوصخلا لب « مالسلا هيلع ىنلاب صوصخم ريغ ظفللا اذه نأ ملعف «ةأرملا
 ىنلا دارأ نإ » : ىلاعت هلوق ةيآلا ةلالد نم : ىناثلاو . ضوع نو دب ةحابتسالا

 ديزم ذارأ نم ًاصخلم ىبتنا - .ًاحاكن ةبطا ظفلب دقعلا ىمسف « اهحكنتسي نأ

 . صاصجلل نآرقلا ماكحأ عجاريلف ثحبلا اذهل حيضوتو ليصفت

 ركذ م . اهدويقب ةصاخ ياب ىننلل اهليلحت نيعت ءاسنلا نم ةنمخ ماسقأ هذهف
 فيك ةروكذملا ءاسنلا نم ةسمحلا ماسقألا هذهب قلعتت ًاماكحأ ىلاعتو هناحبس هللا

 . « ةيآلا -ءاشت نم ىجرت » : سداسلا كلا وهو لاقف ؟ نوب رشاعي

 . ةتوتيبلا ىف ءاسنلا نيب مسقلا هيلع ' بجمال مالسلاو ةولصلا هيلع هنأ : سداسلا

 . ءاش ىتم هيلإ اهمضي نأ هلو «ءاش ام ىلإ ءاش ىتم نهضعب قرافي نأ هل لب « اهريغو

 : كيلإ ىوؤتو نبنم ءاشت نم ىجرت » : لجو زع هللا لوق كلذو <« املزع ام دعب

 مالسلؤ.ةولصلا هيلع هصئاصحخ نم اذهف ..« نهلك نهتيتآ اب نيضريو نزح الو

 ؛ نييف مسقلاو جاورألا نيب ةيوسنلا مهيلع بجي ثيح نيملسملا ةماع فالح

 ناک : الاق ةداتقو ىظرقلا بعك نب دمحم نع كلذ ىؤر . فورعملا وه انك

 ءاشب لن 0 2 0 و

 د فيك نبنيب مسمي نأ هنجاوزأ مسق ى هيلع اسوم E هللا لوسر
 1 و

' 

ب لدبتسي نأ الع ىبلل لمي ال نأ : عباسلا
 ةجوز ةدوجولا هجاوزأ ضعب
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 دصقب روصقم لحلا مدعف <« اهماقم ىرحأ حكنيو نهضعب قلطي نأب ىرخأ

 , لادبتسالا دصق ريغ نم ءاسنلا نم ءاش ام لع هل زوجيف الإو لادبتسالا
٠. o “© "9 7 ١ 

 هلوق كلذو « لادبتسالا دصق نود نهنم ءاش نم قلطي نأ هل زوج كلذكو

 نم ركذ امو « نهنسح كبجعأ ولو جاوزأ نم نهب لدبت نأ الو ١ : لجو زع
 نهقلطوا : لاقو . روثنملا ردلا ىف امك < دادش نب هللا دبع نع ىورملا وه هريسفت

 وهو « ءاش ام ةيالا هذه تلزن ام دعب حكني ناك دقو « لدبتسي نأ هل لحي م

 ةعبس هذهف - امنع ىلاعت هللا ىضر - سنأو ندباعلا نز مامإلا نع ىورملا

 . لحي ال وأ ءاسنلا نم هل. لحي ام ىف يلا ىنلاب ةصتخم ماكحأ

 فائدة  ١:

 ؟ مالسلاو ةولصلا هيلع هل اهسفن تبهو نم ةأرما ال ىلا حكن لهو
 ةبهاولا نييعت ىف اوفلتخاو « ةبحلا عوقو ىلع اوقفتا ءاملعلا رثكأ نأ لعاف
 نبا هلاق « ةيلالملا ثراحلا تنب ةنوميم ىه : ليقف . لاب ىنلا نم لوبقلاو
 « ةيسودلا مكح نب رباج تنب ةيزغ كيرش مأ ىه : ليقو « ةداتقو سابع
 نم ةميزخ تنب بنيز ىه : ليقو « لتاقمو كاحضو نيسملا نب ىلع هلاق
 تنب ةلوخ اهنأ  اهنع هللا ىضر  ةشئاع نعو < ىبعشلاو ةورع هلاق ؛ راصنألا
 ٠ . ضراعت الف ؛ تابهاولا ددعت زوجي : مهضعب لاق . ميكح

 نع دعس نا جرخأف ؟ ال مأ تابهاولا نم ةأرها لبق يع ىنلا نأ امأو
 ءاسن فوز ¢ ی ین اهسفن تبهو مطحلا تنب ليل نأ » نوع ىبأ نا
 3 2 . م 3 i 27 58-5 ا
 ناو نك لك نا هج رخ امو 2( ًادحأ نونم لبق بِكَ ىلا عم ف 0
 هد 5 0 5 ر دنع نكي مل : لاق « سابع نا نع ننسلا ىف قيببلاو « هيودرم ناو « ىناربطلاو « متاح ىف

 د
 اخاف حور ) ةبهلا ىنن لمتحمو لوبقلا ىن لمتحم ع هل اهسفن تبهو ةأرما بع هللا وس )ل

. 
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 ( : ۲  ةدئاف -

 © ةيآلا هذه ىف هرييخت دعب جاوزألا مسق ف فَي ىنلا صخر لهو

 ناك هنأ يلي ىبنلا نع ىور دق ر ضصاصجلا ركب وبأ لاقف

 مث . مسقلا نم اهجارخإب نبنم ةدحاو صيصخت هيف ركذي مو « هئاسن نيب مسفي
 مسقي يع هللا لوسر ناك : تلاق  اهنع هللا ىضر - ةشئاع نع هدانسإب غور

 لاق « كلمأ ال اف ىنملت الف كلمأ ايف ىمسق اذه مهللا » : لوقيو « لدميف
 ةشئاع تلاق « هيبأ نع ةورع نع هدانسإب جرخأ مث . بلقلا ىنعي : دوواد وبأ

 مسقلا ىف ضعب ىلع انضعب لضفي ال خفي هللا لوسر ناك » : - يتحخا نبا -

 ةازما لك نم ونديف ءاعيمج انيلع فوطي وهو الإ موي لق ناكو ءاهدنع هثكم نم
 ةدوس تلاق دقلو . اهدنع تيبيف اهموي وه ىلا ىلإ غلبي ىح سيسم ريغ نم
 ىوي < هللا لوسر اي : علي هللا لوسر اهقرافي نأ تقرفو تنسأ نيح ةعمز تنب
 هللا يضر ةشئاع نع ىورو . ثيدحلا « اهنم قع هللا لوسر كلذ لبقف «ةشئاعل

 اذهو .«هل نذأف ةشئاع دنع نوكي نأ هضرم ىف هئاسن نذأتسا تو ینا نأ » :اهنع

 ىذلا نززر ىنلأ ثيدح نم حصأ وهو « نهعيمجل مسقي ناك دق هنأ ىلع لدي

 ءاويإ راتخم نأ عنتمي سيلف « ءاش نم ءاويإو نهنم ءاش نم ءاجرإ ىف والام ىلا رييخت ىضتقي ةبآلا رهاظف . نمل مسقي مل مث « هئاسن نم ةعاج ىجرأ هنأ هيف ركذ

 یتا  اهنع هللا ىضر - ةشئاعل اهموي لعن نأب تيضر اهنإف ةدوس الإ عيمجلا
 . فذحب صاصجلا مالك

 :" ب ةدئاف

 نأ كبلق ىف جلي ال « نهنسح كيجعأ ولؤ» : لجو زع هلوقو

 ىرايتخا ريغ رمأ الوأ هنإف « ةوبنلا نأشب قيلي ال ةيبنجألا نم نسحلا باجعإ

 ! هوم ! حلقي فيكف ؛ةيلوجرلا ةوقك ىرشب لاك ةقيقيللا ىف وهو « هبلع 9 | ا 2 باجعإ ةقيقح ًايناثو « فيلكتلا تحت لخدب ال
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 روصتلاب ذاذتلالاو ‹ ىعرش نذإ نود نم رظنلا دصق وه روظحملا | فا
 . همدع ىلع ةدهاش ةعطاسلا لئالدلا لب < ىش ىف هيلع لدي ال ةبآلا ظفل نأ رهاظو

 ظ ٠ لايو ينلاب ةصتخم ماكحأ هنهف ! هبنتف
 ' ةمألا ةماعب ةقلعتملا حاكنلا ماكحأ ضعب

 ىف مهللع انضرف ام انملع دق » : ىلاعتو هناحبس هللا لوق لد دقو

 ضرف : ةداتق لاق : صاصجلا لاق امك ةمألل ةماع ماكحأ ىلع « مهجاوزأ
 لاقو . ًاعبرأ الإ لجرلا حكني الو « قادصو نيدهاشو ىلوب الإ ةأرما حكني ال نأ
 هنأ ىلع ةيالاب ةيفنحلا لدتسا انهه نمو . ىسهتنا عبرأ : ريبج نب ديعسو دهاجم

 . لع ىلاعتو هناحبس هللاو . ىننلاب احرص نإو رهم نع حاكن ولخي ال



 باطخلا ليصفت ٠
 أ ف 1

 . ناجحلا تايآ ريسفت
 ريغ ماعط ىفإ مكل نذوی نأ الإ ىلا تويب اولخدت ال اونمآ نبدا اهيأ اي »

 ثيدحل نيسنأتسم الو اورشتناف. متمعط اذإف اولخداف متسيعد اذإ نكلو هانإ نيرظان
 اذإو قحلا نم ىبختسي ال هللاو مكنه یحتسیف .ىنلا ىذؤي ناك مكلذ نإ ١ء

 امو نيبولقو مكبرلقل رهطأ مكلذ باجح ءارو نم نهولئساف اعاتم نهومتلأس
 نإ . ادبأ هدعب نم هجاوزأ اوحكنت نأ الو هللا لوسر اوذؤت نأ مسكل ناك
 . «اولع یش لکب ناک هلا نإف هوفختوأ ايش اودبت نإ ه ايظع هللا دنع ناك مكلذ

 ظ ةيبآلا بيرغ ريسفت

 تقولا ىلع ءانثكسالا عقو «كولخدت ال » نم لاح « هانإ نيرظان ريغ» : هلوق:

 اهولخدت الو ؛نذإلا تقو الإ واع ىنلا تويب اولخدت ال : ليق هنأك. ءأعم لاحلاو ٠

 :كلوقك ٠ ىنإ ماعطلا ىنأ : لاقي ءهك اردإ : ماعطلا ىنأو . هانإ نيرظان ريغ الإ

 ( فاشك ) هانإ غلاب « نآ مم نيب ١ ىلاعت هلوق هنمو . ىلق هالق

 ثونيحتي اوناك موقل باطخ  نيرسفملا نم لجلا بهذ ام ىلع  ةبآلاو

 مه اثمأبو مهب ةصوصخم « هكاردإل نيرظننم نودعقيو نولخديف ع ىنا ماعط

 ف IT ع

 سلجو <« ةوعد ريغب لخد ني صوصخم ىبملاف < لبقتسملا ىف مهلعف لعفي نم

 الو « ماعط ريغب نذإب لوخدلا نع ىبنلا ديفت الف . ةجاح ريغ نم ماعطلل ًارظننم



 لالا

 لوخدلا ناكل ًاماع باطلا ربتعا ولو . رخآ مهل ماعطلا دعب ثبللاو سولجلا نع

 ن دبع هجرخأ ام ركذ ام ديؤيو .هب لئاق الو هنع ايهم نازوكذملا ثبللاو

 تيب نولخديف نونيحتي اوناك : : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع عيبرلا نع ديمح

 نيذلا اهيأ اي 9 ىلاعت هللا لزنأف « ماعطلا كرديل نوثدحتيف نوسلجيف الع ینا

 ىف تلزن : لاق مقرأ نب ناولس:نع متاح ىلأ نبا هجرخأ ام اذكو . ةيآلا ۾ اونمآ

 . ءالقثلا ةيآ اهنإ : ليق انهه نمو « ءالقتلا

N RS 

N aT 
 سابع نبا نعو . سايك ألا دنع لعفلا حيبق « سانلا دنع ًامومذم ليقثلا ناك انهه

 . مهلمتحي مل لجوزع هللا نأ ءالقثلا ف كبسح اهنع هللا ىضر ةشئاعو

 هورکم رذع ريغ نم ةوعدلا ىف رخأتلا

 نع رخأتيف ةعاج عم نيعم تقو ىف ىعدي نم روكذملا ليقثلاك ىدنعو
 نيب رهظيو رظتني نأ ضحم لب « ىعرش ريبك رذع ريغ نم تقولا كلذ
 نيرضاحلل ماعطلا ميدقت هعسي ال تيبلا بحاص نإو « هتلالج ديزم نيرضاحلا

 نورضاحلا كلذل ىذ ًاتيف ‹ كلذ وحل وأ هل امارتحا وأ هنم ةفاخم هروضح لبق

 . ةيفاعلا ىلاعت هللا لأسن ًاريثك فنصلا اذه نم انيأر دقو « تيبلا بحاص وأ
 . (ح ور ) ًاريبك ناك هناحبس هلضف نإ

 ٌثيدحل وأ « اضعب ضعي ثيدحل ىأ « ثيدحل نيسنأتسم الو » : هلوق

 ريمضلا « ندهومتلأس اذإو» : ىلاعت هلوق . ةيليلعت ماللاف « هل عمستلاب تيا لهأ '

 اذإو ىأ < مالسلاو ةولصلا هيلع هتويب - نويلع لولدملا و ىلا ءاسنل
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 مكبولقل رهطأ مكلف » . هريغو نوعاملا نم هب عتمتي اثيش ىأ «اعاتم  نينم جبر
 رمأ ىف لاجرلل رظخت ىتلا ةيناطيشلا رطاوخحللا نم ًآرهطت رثكأ ىأ « نهبولقو
 ضعب ىو « ةنتفلاو قلعتلا ببس ةيؤرلا نإف « لاجرلا رمأ ىف ءاسنللو « ءاسنلإ

 اوحكنت نأ الو » ::ىلاعت هلوق . « سيلبإ ماهس نم مومسم مهس رظنلا » راثآل

 مسا دعب صيصختلاك وهو ¢ هقارف وأ as هجاوزأ

 طرفت نم سانا 0 0 e ع ةجوز 6-1 لف

 . (اصخلم حورر ةريغ سانلا دشأ مه

 لوزنلا ببس ى مالكلا

 اولخدت ال » : ىلاعت هلوق باب بازحألا ةروس ريسفت ىف-ىراخبلا ىور

 . لوزالا ببس ىف نيثيدح خلإ « مكل نذْؤي نأ الإ ىنلا توبب

 : تلق : هنع هللا ىضر رمع لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع .لوألا

 ! باجحلاب نينمؤوملا تاهمأ ترمأ ولف «رجافلاو ربلا كيلع لخدي « هللا لوسر اب

 : هل وأ ثيدح نم فرط وهو : حفلا ىف ظفاحلا لاق . باجحلا ةيآ هللا لزنأ

 - ةرقبلا ريسفت فو ةولصلا لئاوأ ىف هماَيب مدقت دقو « ثالث ىف ىبر تقفاو

 .بنيزب يل 2 ىبنلا ءانب ةصق ىف هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ ثيدح- : ىناثلاو

 نع اهنم « قرط ةعبرأب ىراخبلا هدروأ 4 باجحلا ةبآ لوزلو شحج تن

ال باجخلا ةبآ هذهب سانلا ملعأ انأ و ٠ كالام نب نملا لاق ةبالق ىلأ
 بنيز تيدهأ 

 ا ًاماعط عنص ‹ تيللا ىف هعم تناك ای هللا لوعر لإ ن حج تب

 « انوئدحتي دوعق مهو حجب مث حرم قاطع ىنلا لعجف « نوثدحتي اودعقف

 0 00 ىنلا تويب اولخ دال ونمآ نيذلا اهيأ اي و : ىلاعت هلل

 مو ب E نع هلوق ىلإ - هانإ نيرظان 2

0 



 ا

 قئاوط سلجو : هنع هللا ىضر سنأ نع ليوط ثيدخح يف ىذمرتلا ظفل قو
 يلوم هد ت E وسر تيب ىف نوثدحتي مهم و سلاج هللا لوسرو « كالت هللا لوس :
 ىلع لف و هللا لوسر جرخخف وايو هللا لوسر ىلع اولقتف «.طئاحلا ىلإ اههجو
 , هيلع اولقث دق مآ اونظ مجر دق لاا هللا لوسر وأر الف < عج ر مث هئاسن
 لحد ورتسلا ىخرأ ىج ئ دا لوس ءاجو + مهلك !وجرخف بابا اورينياق

 ذه تلزنأو ¢ لع جرخ یح ا ریس الإ بلي ملف ؛ ةرجحلا قف سلاج انأو

 اولد ال .اونمآ نيذلا اهبأ اي » سانلا ىلع نهأرقف فيي هلل لوسر جرخف « تايآلا

 سانلا ثدحأ انأ : سن لاق : دعجلا لاق . ةيآلا « مكل نذئي نأ الإ ىنلا تويب .
 oy ىذمرتلا لاق . . 1/4 ى هلا ءاسن نيجحو « تايآلا هذهب

 . ۷ : ۲ ريسفتلا باتك ر ىسبتنا ا

 ع هللا ىضر ةشئاع نع دهاجم ةياور ىف عقو دقو : حتفلا ىف ظفاحلا لاقو
 لكآ تنك» ظغلب )١( ىناسنلا هجرخأ « رخآ ببس باجحلا :ةيآ لو رتل
 ىعبصإ هعبصإ باصأف ء لك أف « هاعدف رمع رف «.بعق ىف اسيح وي ىنلا عم
 .«باجملا لزنف : نيع نكتأر ام نكيف عاطأ ول - هوأ وأ - سح : لاقف
 باجحلالوزن :تقلطأ اهنم هسبرقلف بنيز ةصق لبق عقو كلذ نأب عمجلا نكميو
 7 را ۸ ) یھتنا - بايسألا ددعت نم عنام الو : ببسلا اذهب

 ىرخألا درو « ىراخبلا اههاور نيذلا ا مث .اهوزن ببس ىف لاوقأ ةتتس نآرقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نب ركب وبأ ركذ دقو . قيال انك لوزا ببس ى ىراخبلا امهاور نبذلا نيثيدحلا نيب عمجلا هجو تفرع اذهبو : تلق
 كارطلا اوو :لاقو ( 97 : ۷ ر دئاوزلا عمج ف یمئیھلا هركذو )١(

 .ةقئوهو ءريثك ىأ نبا ىسوم ريغ ‹ حيحصلا ريا «طسوألا ىف
 . حی دنسب هيودرم ناو متاح ىلأ ن او ىلاسنلا ىلإ ها رودرا دلا ىف هجرخأو
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 باعو « هريسفت ين ىربطلا ريرج نبا اهاور اهريغ عم
 . ىلاعت هللا مهمحر ب رسما

 بادآو ماكحأ ايفو باجحلا ةيآ هله 3 )۴۳°0 ة ١" ريثك نبا لاقو

 تي اك « هنع هللا تقر باطحللا نب رمع لوق اهليزنت قفاو امن ىهو . ةيعرب

 : تلق « ثالث ف لجو زع یر تقفاو : لاق هنأ هنع. .روحيحصلا ىف كنز

 رجافلاو ربلا نيماع لخدي كءاسن نإ « هللا لوسر ا : تلقو .« ىلصم منهاربإ ماق
 هيلع نالا امل E ىنلا جاوزأل .تلقو 3 باجل | ةيآ لزنأف ! نهتبجح ولف

 . .كلذك تلزنف « نكنم اريخ ًاجاوزأ هلدبي نأ نكقلط نإ هبر ىسع » :ةريغلا ى
 ظ . ىهتنا - ةعبار ةيضق ىهو ردب ىراسأ ركذ مل ةياور ينو

 ماكحألا نم ةسبآلا تمظتنا ام

 .: ماكحأ ةسمخ تمظتنا ةيآلا هذه

 نء ىبلا : اهنم ًاماكحأ ةيآلا تمظتناف : صاصجلا ركب وبأ مامإلا لاق

 غولبل ًاراظتنا نودعقي ال مه نذأ اذإ مهنأو « نذإب الإ لع ىنلا تيب لوخد

 نيرظان ريغ» دهاج نع ىورو + ثيدحل نودعقي ال اولكأ اذإو « هحضن و ماعطلا
 . اولكأي نأ دعب « ثيدحل نسنأتسم الوو < هجضن نيح نينيحتم : لاق « هانإ

 0 جونم لوغشم وه نم ىلع ثكلا ةلاطإ
 < Tr 8 ٠ ىلإ ۰

 نم عملا : اهنم بادآل ةعماج ةبآلا تدروف : ريبكلا ىف مامإلا لاقو

 هندابعل صخش هراتخا ام م دلا 0 ٠ 00 ةلاطإ
 0 0 بم عصوم تيب ىنعم ينو « سانلا تويب ىف ثكملا ٤

a ۳ 85 :لا ° تلو “° 5  

 . ةصاخللا ىدح نولفاغ اذه
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 .. رق « باجح ءارو .نه نهوائساف ًاعاتم نهومتلأس اذإ : ىلاعت هلوقو

 4 نأ ,نمولقو مهمولقل رهطأ كلذ نأ هب نيبو « ةع ىنلا جازأ ةيؤور رظح

 ىلا باجحلاب ىلاعت هللا عطقف « ةوهشلاو ليملا هنع ثدح امبر ضعب ىلإ مهضعب
 زیپ «هقا لوسد اوذوت نأ مكل ناك امو» : ىلاعت هلوقو . ببسلا اذه هبجوأ

 ۲ هدنع كثيدعلل ةلاطإلا كرتو « ناذيتسالا باجنإ نم ةبإآلا هذه ى نيب اب

 . هئاسن نيبو مهنيب باجحلاو

 ,ب لاعت هللا هصخخ ام الإ « هب ءادتقالاو هعابتاب نيرومأم انك ذإ «هديغ ىو هيف ماع ىيملاف هجاوزأو ی ىنلا ىف ًاصاخ لزن نإو مكسحلا اذهو
 . یہا ب هتمأ نود

 رظح « ىنلا تويب اولخدت ال» : یلاعت هلوقف : هريسفت ىف ريثك نبا لاقو
 لبق اوناك اك « نذإ ريغب طا هللا لوسر لزانم اولخدي نأ نينمؤملا لع
 « ةمألا هذه هللا راغ ىّتح « مالسإلا ءادتباو ةيلهاجلا يف مهتويب ىف نوعنصي كلذ
 : يلع هلا لوسر لاق اذهو « ةمألا هذه ىلاعت همارك 1 نم كلذو « كلاب محرم
 ْ . ىنا «'ءاسنلا ىلع لوح دلاو مك ايإ »

 . بلا صوصخي ال ظنا مومعي رابثعالا نأ ی الو : ۴: م 5+ ومع نايب ىف راطوألا لين ىف لاقو ٠ یہا ۔ مهملع نهسفنا نيدبي الو دعو : ه : 1 5 لا ' ا نم ءاسنلا عيمج بجتحي نأ هنم مهغیف ‹ تانمؤوملا نم لكب ماع مكحل 3 و 58 8 کل بي هللا لوسر جاوزأ تح ين اصاخ ناك نإو اهدروم نآل : یدال ريسفتلا ىف لاق . ظفللا ىف ًاصوصخم باطخللا درو نإد يدي ىنلاب ىنعلا ى ةصوصخم ريغ ماكحألا هله نأ رهظ اضيأ ريثك نبا مالكبو : تلق
 ؛ ماعطلا جضن لبق نذإلا عم اذكو « نذإ الب هت لوخدب فيضملا ىذأت .ىهو « باتكلا ىف ةصوصنملا ةلعلا موم مكحلا مومع ىلع لدي كلذكو



١ 

_ ۴۹ 

 ف للا اک ءاذيإلا نإف « ثيدحلا ىف السرتشم هلسعب سواجلاو
 بورا « نيملسملا نم دحأ قح ىف لحي ال كلذك « ان لوسرلا
 ةصوصنملا ةلعلا كلذكو . الاكنو ًآاباذع عضفأو « مالسلاو ةولصلا هيلع هقح ىف
 نأ رهاظف « ةيناطيشلا رطاوخللا نع بولقلا م ع باجحلا مكح ىف
 « طقف مالسلاو ة ةولصلا هيلع . هجاوزأ ىف E ريغ ةراهطلا ءذه ةيبولطم
 نمؤم لك قدح یف بولطم ىصاعملا ىلإ ةيظفملا رطاوحللا هذه نأ ةراهطلا لب
 . ةبيرلا ةنظمل دشأو دك آ نينموملا تاهمأ ريغ ىف هرمأ لي ٤ ةنمؤمو

 بالا ىف ةصوصضتم الع هيآلا ف اييلع ل ولدملا ةعب رألا ماكحألا هذهف
 ىف ! معن : . ةصوصنملا ةلعلا مومعب مكحلا معف ؛ نينيع ىذ لكل رهاظ ةلعلا مومتو
 : 00 هلو هو ماللار ةولصلا هيلع تاب صوصخم سماخ مكخ ةبآلا رخآ

 ّْ i ةصوصخم هيف ةلعلا نإف « ادبأ هدعب نم هجاوزأ ا نأ الوو

 « اضيأ هتافو دعب ًايح مالسلاو ةالصلا هيلع هنوكل كلذو . عَ ةفيرشلا

 . نہتاقفن نهنع مطقنت )و < ًادبأ هجاو زأ حکنت مو «هثا ريم سب , مل كلذلو

 هصئاصخ نم یهو : 2( ۲ر ماكحألا ىف ىبرعلا نا ركب , وبأ مامإلا لاق

 .6 هفرشل ًازييمت « دحأ اهيف هكراشي مل ناعمو ملاعب فرشو ماكحأب صصخ دقف

 لاز وأ اجاوزأ نيقب ةب له هتوم دعب نهاح ىف فاتخا دقو . هتبترم ىلع اهيبنت و

 ةدع نييلع لهن ٤ تولا لآز حاكنلا مكح نإ : انلق اذإو ؟ توملاب ح اكنلا

 ىهو « نهجوز نهنع قوت تاجوز نبنأل « ةدعلا نيءلع : ليقف ؟ ال مأ

 2 ةيجورلا ءاقببو . ةحابإلا اهم رظتنت صبرت ةدم امال نبيلع ةدع ال : ليقو . ةدابع

 « لماع اةنوئمو ىلايع ةقفن دعب تكرتام» : الع ىبنلا لوقل ٠ لوقأ

 . هئاسن نهنوكل نهتايح ةدم ةقفنلا نييلع ىتبأ هنأل ةيجوزلاب صاخ مسا اذهو

 | حصأ لوآلاو + يهستو ىس الإ مطقتي بدو ببس لک ٠ راثآلا ضعب فد
 ووو « جاوزلا مرم نم هماكحأ ءاقي حاكنلا ءاقبإ ىنعمو . لوعملا هيلعو
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 ا ت مال هيلع ف رااح إن: کار ةنقفلا
 , راثلا يف رخآلاو ةنجلا ىف مهدحأ ناك امبرف < ةدحاو راد ىف هلهآ عم هنوك ريال انيبلا 2301 OE E NE يبرق وطرح
 . ىهتنا - ياي ىلا قح ىف قبو قلحلا قح ىف ببسلا عطقنا هجولا هذهبف

 : ماكحأ ةتس ىلع ةيآلا تلدف ةلمجلابو
 ةوعد نود نم ةميلو ف لوخدلا زوجي ال

 , نيضملا نم نذإلا نودب ةوعد وأ ةميلو ىف لوخدلا ةمرح : لوألا
 ىعد نم ١ هناع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا ثیدح فو < عاجإلاب مارح وهو

 جرخو اقراس لخد ةوعد ريغ ىلع لخد نمو « هلوسرو هللا ىصع دقف بحي ملف
 . )١: ۲۲١( دئاوفلا عمج ف اذك . ىذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلا هاور « اريغم

 ا هنذإب الإ دحأ تيب لوخد زوج ال
 ليصفت كمحلا اذه ىو « هنذإب الإ دحأ تيب لوخد ةمرح : ىناثلاو

 . ناذيتسالا مكح نم رونلا ةروس ی هركذ رم

 ماعطلا ناوأ لبق ةميلولا لرخد زوج ال

 ىلإ كلذ ىدأ اذإ « ماعطلا تقو لبق لوخدلا ةهارك : ثلاشلا
 ل . فليضملا ىذأت

 ماعطلا دعب سولجلا ةلاطإ زوج ل

 5 ٠ م ۰ وت | بحاص ىذأ هيف ناك اذإ . ماعطلا دعب سولجلا ةعاطإ ةهارك : عبارلا 53
 : . 0 و - تنفق دا ن هيف «هميظعت هظيو « رظنتي نأ ضم ةوعدلا قو نع رخأت نم هلك ف لا کا 5

 .الصفم ىناعملا حور نع رماك «ةميلولا لهآ رئاسو تيا رر ید م



 ا

 ءاسنلا ىلع باجحلا ى

 ىضقنو « لاجرلل نرهظي الف ءاسنلا ىلع باجحا بوجو : سماللا
 دوصقملا وه مكحلا اذهو . باجحلا ءارو نم هلاثمأو عاتملا لاؤسك جئاومل

 .هيفو «باجحلا ةيآ ةيالا تيمس اذحلو ؛ ةبالا هذه ىف و ماكحألا عيمج نم مهألا

 نم ىنثتسا ام فو « هتيفيكو هب رومأملا باجحلا چ ف ثحابمو تالیضفت

 ضعب مالكلا هيف لصفي نأ فيضلا دبعلا دا رأ كلذلو . ءانثتسالا ة ةروصو باجحلا
 . بيرق نع ىلاعت هللا ءاشنإ قابسو « ليصفتا

 مالسلا هيلع هتافو دعب تارهطملا جاوزألا حاكن مرحب

 دعب مالسلاو .ةولصلا هياع هريغ ىلع تارهطملا ج اوزألا ةمرح : سداسلا

 ی ز هانا ةراسلا يع نربط دوا قا

 ضبقول : لاق الجر نأ » ةداتق نع رمعم ىور دقو « افنآ هصيصخت هجورم اك

 اوذئؤت نأ مكل ناك ام » ىلاعت هللا لزنأف  اهنع ىضر  ةشئ ةشئاع تجوزتل قاب ینا

حأ وه ةداتق ه هركذ ام. : هللا همحر صاصجلا ركب وبأ لاق . ةيآلا « هللا لوسر
 .د

 نع قاحإ بأ نع سنوي م نب ىسيع نع ىروو « ماكحألا نم ةبآلا هتمظتنا أم

 ىنوكت نأ كرس نإ » : هتارمال لاق هنأ هنع با ىضر ةفيذح نع رفز نب ةلصإ

 رخال ةأرملا كإف 2« ىداعب ىجوزت الف « اهيف انيب ىلاعت هلا عمج نإ ةنحلا ېب ىتجوز

جورتي نأ فتم ىلا جاو را لا كا مرح كلذلو « اهجاوزأ
 ٠ « هدعب ن

 ؟ ةنجلا ىف نوكي | |بيألف ايندلا ف ناجوز اه ناك ذإ ةأرلإ

e :لاق
 N FE 

 ةأرلا ال

 بأ وطلا

اللا صدع تومتف < ناجوز 4 0.
 أ ور ي

 .ةنجلا

 ف هتجوز نوكتف ايندلا ىف اهعم نا ۽ اقلخ امهنسحأل « ةييبح مأ اب ١
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 , 1:۳ صاصج )ر ىهتنا - ٠ ةرعخالاو ا لالا نست مخ « ةبيبح مأ اي

 ةعيظفلا ةملكلا هذهب رساجت ىذلا لجرلا نأ كرر تلق

 كنظ اف ءاهب رساجتي نأ نيملسملا ماوع نم دحأب نظي ال هنإف « نيقفانملا نم ناك <

 هلا ىضر ةحلط ىلإ كلذ مهضعب بسنو ؟مالسلاو ةولصلا هيلع هباحصأ ةمألا مئاعدب

 كلذ لاثمأو ةبقر قتعو ايشام جحلاب هريفكتو كلذ نع ةتبوتو همدن مث « هنع
 . ًاضيأ هنع هللا ىضر ةحلط ىلإ هتبسن دعبي ال « ملظعلا مدنلا اذه حيرصت دعي

 عجم هدعب مالسلاو ةولصلا هيلع هجاوزأل حاكنلا ةمرح ىنعأ محلا اذهو
 اوفلتخاو . نهنع فوتو « نهب مالسلاو ةولصلا هيلع لحد ىتاللا جاوزألا ىف هيلع -

 يلع اه لاقف « ًاضايب اهحشكب ىأر ىلاو « ةذيعتسلاك ج اوزألا نم نهاوس نميف
 ىلع هئاسن كفي ٠ رييخت دنع ايندلا تراتخا .ىتلاو «كلهأب ىتقحلا : مالسلاو ةالصلا

 | . ( ۱ ) لوق

 حمصو « نهرئاس ىف ةمريلا مومع ىلع ءاملعلا نم ةعامجو ىعفاشلا مامإلاف
 ' نأىورامل « طقف اهب لوخدملل ميرحتلا نأ ريغصلا ىف ىعفارلاو نيمرحللا مامإ

 رع مهف ‹ هنع هللا ىضر رمع نمز ىف ةذيعتسملا حكن ىدنكلا سيق نب ثعشألا
 . نأ » اضيأ یورو . ريكن ريغ نم فكف < ء اهب الوخدم نكت مل اهنأ ربخأف همحرب

 «توم رضع لهج ىبأ نب ةمركع اهجوزت روك ذملا تعشألا تخأ سيق تنب ةليتق
 اهلمح اهب لخدي نأ لبقف اي هللا ل لوسر نم لبق اهوخآ اهجوز دق تناكو

 ركب ابأ كلذ غلبف « مالسلاو ةولصلا هيلع امنع قوتو < توم رضح ىلإ هعم
 نم ىه ام :رمع هل لاقف « اهتيب الع قرحأ نأ تمم : لاققف هنع  ىلاغت“ هللا ىضر

 جني مل :ليقو . باجحلا اهلع برض الو < . 202 اب لخد ام «نينمؤملا تاهمأ

 لال هللا لوسر ىلع ايندلا ءاسنلا نم دحأ رتخي مل هنإ حيحصلا نإف )١( ظ

 . ( فلؤم ر نوققحلا هفعض تاياورلا ضعب ىف درو امو
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 نينماوملا تاهمأ نم نكت ملف < اهوخأ دتر | نيح تدترا اهنأب جتحا لب كلذب هيلع
 د . ( اصخلم حور ر یہتنا  اهدادتراب

 ١ . نالكتلا هيلعو ناعتسملا ىلاعتو هناحبس هللاو . اهب رومأملا ةيفيكو « هدحو باجحلا ماكحأ ليصفت ىلإ عجرن كلذ دعبو .

  باجحلا لوزن خيرات

 ' ةولصلا هيلع هتميلو ىف لز ام لوأ باجحلاب رمألا نأ ىلع ةبطاق ءاملعلا قفتا
  هخيرات ىف اوفلتخا مثءاهنع ىلاعت هللا ىذر شحج تنب بنيز نينموملا مأب مالسلاو

 افي هللا لوسر سرع ةحيبص یف اهوزن تقو ناكو : هريسفت ی ريثك نبا لاق

 ةدعقلاىذ ى كلذ ناكو « هسفنب اهحيوزت ىلاعت هللا لوت ىلا شحج تنب بنيزب
 نب رمعم ةديبع وبأ معزو . اهريغو ىدقاولاو ةداتق لوق ىن ةسماخللا ةنسلا نم
 لاقو . ىهتنا - ملعأ هللاف . ثالث ةنس ىف ناك كلذ نأ طايخ نب ةفيلخو « ىلا

 ةسماحلا ةنسلا ثداوح ىف ىعفاشلا ىرماعلل لفاحلا ةجنبب ىف لاق : راطوألا لين ىف

 . ( ٩ : ۱١١ لين ر ینا - باجحلا لوزن اهيف : هظفل ام

 هللا ىضر سنأ نع دعس نبا ج رخأ ام ىلع باجحلا لزنو : ح ورلا فو

 ةدعقلا ىذ ى كالذ نأ ناسيك نب حلاص نع ج رحأو «ةرجهملا نم سمح ةنس هنع

 . ( ۸۹:۷ حور ) ىهتنا  اهنم

 : ةباصإلا ى هللا همحر ىنالقسملا رجح. نبا ظفاحللا ةاضقلا ىضاق لاقو

 :ليقو -ثالث ةنس اچ ینا اهجوزت
 > . ها باجحلا ةبآ اهييسر تلزاو سمه ةنس

 هللا لوسر اهجوزت : ىلاعت هلل 5 باعيتسالا ىف
 ر اكل هللا همحر رجلا دبع نبا ظفاحلا مامإلل باعيتسالا فو

ذه « ةرجحلا نم سخ ةنس ىف هَ
ر هلإ : ةدييع وبأ لاقو « ةداتق لوق ا

 جو

 . ىهّتنا - خيراتلا نم ثالث ةنس ىف
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 شحج تنب بليز جوزنو : ةيسيلحلا ةريسلا نم نازجن ةوزغ ينو
 ( ةثلاثلا ىنعي ) ةنسلا كلت ىف - بلطملا دبع.تنب ةيمأ هتمع تنب - اهنع هلل 55

 ىبأ مامإلا ريس ىعي - لصألا ىف اهححصو < ةعيارلا ةنسلا ىف اهجوزتو : ليقو

 :قلطصملا ىتب ةوزغ ىف لاق مث . ىهتنا ةسماحللا يف :ليقو _ سانلا ديس نبا حتفلا .

 حجارلا ىلع ثالث ةنس ىف ناك _ باجحلا لوزن ىنعي - كلذ نأ مدقت

 لوقلا ححص ناك نإو هللا همحرب هلعلف - سانلا ديس نبا ةريس ىنعي - لصألا دنع

 ةنسلا ىف هنوكب لوقلا راتخاو حجر هنكلو <« مدقت امك ةعبارلا ةنسلا ىف هنوكب

 ( . ملعأ رتيل. داضتلا رهاظ ةيبلحلا ىلوق نيبف الإو « ةثلالا

 .تلزن ىلا بنيز اطبع هجوزت نا رابخألا ءالع ضعب ركذو : عاتمإلا فو ٠

 هيفاني لوقلا اذه نأ ىب الو . سمح ةنس ةدقعلا ىذ ين ناك ءاهببسب باجحلا ةيا

 نم ینیماست تناك یتا یه بنيز نإ » :اهوق نم اهنع هللا ضر ةشئاع نع أب ام
 ىأ  ةوزغلا هذه لبق ياع هل ةجوز تناك ابنأ حيرص وه ذإ « اع ىنلا جاوزأ

 لاق . (87 :۲ هيبلح ر ىهتنا -تس ةنس تناك ةوزغلا هذه نأ ىلع ءانب - قلطصملا

 ىنخي ال اك هنإف « ةئلاثلا ةنسلا ىف باجلا لوزن ىلع هيف ةجح ال .:فيعضلا دبعلا

 ىلع قداص كلذو ةسداسلا ةنسلا لبق ناك باجحلا لوزن ةعقاو نأ ىلع لدي امنإ
 | 0 . اضيأ ةسمادلا

 هنم ىنتسا امو ىعرشلا باجحلا دح

 عمج نم « باوصلا قيقحتو رمألا حيقنتل دب الو بابلا ىف مهملا وه اذهو
 امو « راتخلا اهريسفت مش «بابلا اذه ىف ةدراولا :ثيدحلا تاياورو باتكلا تابآ

 ۰ . ةمدقم نم كلذ لبق دبالو -راثالاو ماكحألا نم هتنمضت

 باجحلاو ةروعلا رتس نيب قرفلا نايب ق'قمدقملا

 مدعل عقو امنإ. « سييلتلاو طيلختلاو. تاببشلا نم هيف تأشن ام رثكأ نإف
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 : هوجوب كلذو « نانثا هيف فلتخمي ال نافلتخم نارمأ هنأ عم امني قرفلا

 هتيعورشم لب« ايف ضرف وهو الإ ةعيرش تأت ملو « ةبطاق مالسلا مهيلع ءايبنألا
 مالسلا مهيلع ءايبنألا ةثعب لبقو « مالسلا هيلع مدآ لوزن لبق ةتباث هترورضو

 « ةنج لا قرو نم (هيلع نافصخي اقفطف » : ىلاعت هلوق ىرت اک « عئارشلا عيرشتو

 فشك ىف اصخرتي مل ةنجلا سابل امنع عزت امل مالسلا يلع ءاوحو مدآ نإف
 رتس نآل كاذو . ةروعلل ًارتس ةنجلا قرو نم الع نافصخي اقفط لب « ةروعلا

  مهبرع سانلا ىرت كلذلو « ناسنإلا ةرطف هيلع تلبج ىلا لاعفألا نم ةروعلا

 : هليصافت ىف وهءامثإ فالحللاو «ةروعلا رتسب نومتبي مهرفاكو مهنمؤمو مهمجعو

 ام دعب ةغلابلا هللا ةجح ف ىولهدلا هللا ىلو هاشلا دنا ثدحع مامإلا لاق

 هيف تقفتاو ناسنإلا ةرطف ابيلع تلبج ىلا تاقافترالا لوصأ نم ةروعلا رتس دع

 « مهتاعوس رتسو توملا نتن ةلازإ ىلع الثم اوقفتاف» :هصن ام (58:1) لاملاو عئارشلا

 هنإو : ( ١ : ١١١ ر عئادبلا نم ةولصلا طئارش ىو . ها « روصلا ىف اوفلتخا مث

 مهأ ةروعلا رتس نأ :د نع كلذ دعب م ١: 1١17 ) هيفو . اعرشو القع ضرف

 ةيضرفو « عمجأ لاوحألا ف ضرف هنأل « هنم دك آو تاساجنلا نع هزنتلا نم

 . ةولصلا ةلاح ىلع ةروصقم ةساجنلا لاعتسا كرت

 هترورض تبث لب موي لوأ نم مالسإلا ىف ًاضرف ةروعلا رتس ناك كلذلو

 ىرعتلا ةيها رك باب » حيحصلا ف ىراخبلا ىور انك < اع هتثعب لبق هب ديكاتلاو
 الضر 0 ® ۰ 5 . - : 7 :

 يلا لوسر نأ :ثدحي هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ءاهريغو ةولصلا ىف
 ىخأ نبا اي : هع سابعلا هل لاقف « هرازإ هلعو ةعكز ج 59

 - : رارإ هيلعو هب ةراجولا مهعم لني ناك

 ¢ ىلع هلعجف : لاق ةراجحلا نود كبك نع تلعجف كرزإ تللح ول

 ظ ش 7 1 ًانايرع كلذ لعب ىءر اهل < هيلع ايشغم لمس رس
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 ال شيرق عم ىأ « مهعم » : هلوق : ١ : FV) ) حتفلا يف ظفاحلا لاق

 اضيأ سابعلا نع هب ثدح دق : لاق مث « ةئعبلا لبق كلذ ناكو <« ةبمكلا اوني

 : لاقو « هرازإ ذخأو ماقف » هيفو ىناربطلا هجرحأ < متأ هقايسو هللا دبع هنبا

لبق حيقتسي اع انوصم ناك قلتي هنأ هسيفو : لاق من « ًانایرع ىشمأ نأ تيه:
 

 ةواحلناب قلغتي ام یتایسو ءسانلا ةرضحب ىرعتلا نع ىبنلا هيفو « اهدعبو ةثعبلا لبق

 :دعاوقلا ىف دشر نب ديلولا وبأ لاق : :YY) ۲ر ىراقلا ةدمع ىفو . ليلق دعب ٠

 ورش نم طرش وه له اوفلتخاو « قالطإب ضرف ةروعلا رتس نأ ءالعلا قفتا

 ظ ١ 205 ال مأ ةولصلا ةحصأ

 « مالسإلا لوأو ةأشنلا e یاو رولا وس قت اذهف

 تلزن لب مالسإلا لوأو عئارشلا رثكأ يف نكي مل هنإف « باجحلا كلذك الو

 مكحلا ةهج نم اهنيب قرفلا رهظن« تفرع انك ء سمح وأ ثالث ةنس ىف هتيضرف
 : . لوزنلا خيراتو

 سانلا ةيور نع رظلا عطق عم هسفن ىف ضرف ةروعلارتس نإ :ىناثلا ةجولاو
 «حيحصلا ىلع اضيأ ةولحللا ف بجو كلذلو ءاهجراخو ةولصلا قو « اهمدعو
 5 بناجألا ةيؤر فيخ ثيح الإ باجح ال هنإف باجحلا كلذك الو

 ةولصلا جراخ ةروعلا رتس نأ معاو : ( ۲۸۳ : ١ ) قئارلا رحبلا ىف لاق
 حيحصلاو « فالح هيف ةولحلا فو « عضاوم ىف الإ ًاعاجإ بجاو سانلا ةرضحب
 هيفو . لا حرش ی انک « حيمص ضرغ ىلع تاشكنالا نکی اذا برجر
 لظم تيب ىف للصول ىتح « نكي مل وأ دحأ هترضحب ناك .اذإ ام لمشو : كلذ لبق
 دابعلا قحو « هللا تح ىلع لمتشم رتسلا نأل ء اعامجإ زوجي ال رهاط بوث هلو انايرع

 . كلذك سيل ىلاعت هللا قخف < < مهنع هراتتسا ببسب ةلمجلا ىف ىعارم ناك نإو

 .. فوشكملا ىرب امك روتسملا ىر هناحبنس هنأل ىلاعت هللا نع بجي ال رتا : لبق نف :



 ملا

 بجو بدألا :اذهو ب ايدأتم روتسللاو بدألل اكرات فوشكملا ىري هنأب بيجأ
 ْ ْ هيلع ةردقلا دنغ هئاعارم

 سابعلا ثيدح تحت ( ۲۳۶١ : ۲) ىراخبلا حرش ىف ىنيعلا رکذو
 هنع هللا ىضر سابعلا ثيدح لد دقو : : اولاق : صن ام افنآ روكلملا هنع هللا ىضر

 نإ : ليقو < سانلا نيعأل الو < ةولحلا ىف ىرعتلا زوج ال هنأ روكذملا

 لقت اهئاسنو الاجر شيرق تناك ثيحف اهيلع ناك ىثلا لاح هنم-لوقلا جرخع
 - هلوق ىلإ - ةلالا هذه لثم ىف ًانايرع ىشمأ نأ تيهن : لاقف « ةراجحلا هعم

 نم یتروع ىراوأ نأ عيطتسأ ول  ًاعوفرم ' ةمامأ ىلإ مماقلا ىور : تلق نإف
 هتروع لجرلا فشك اذإ » : هنع هللا يضر ىلع لاقو < « اهتيراول ىراعش

 ملظملا تيبلا ين لستغأل ىنإ » : ىرعشألا ىسوم وبأ لاقو «.كلملا هنع ضرعأ
 . بابحتسالا ىلع لومحم كلذ لك : تلق . « ىر نم ”ءءايخ ىبلص مقأ اف

 ةأرملاو يول « ةنماومو ناز لک ىلع ضرف وعلا رتس نإ : ثلاثلاو

 5 ءاسنلاب صضوصخع باجحلاو . ءاوس هيف

 هجولاف ؛ نيقكلاو دعا رس اماني رقع ةروع ةأرملا نإ : عبارلا

 امأو . ًاعاجأ اهفشك عم ةولصلا تزاج ىح قافتالاب ةروعلا ا

 نيفكلاو هجولا باجح : ليق ‹ هيف فلتخف نيفكلاو هجولا ىف باجل ا

 . ًاقلطم ضرفب سيل : ليقو < ةرورضلا عضاوم ىف الإ ندبلا رئاسك ضرف

 . ىلاعت هللا ءاشنإ هليصفت قأيسو

 کک ءانثتساب اولدتساف سانلا نم ريثك ىلع رمألا طلتخاو

 ديالاو م

 بجاو ريغ امهبءاجح نأ ىلع ةروعلا
 یدیااو هوجولا فشك ءال زوج هنأو ‹

 | نكميإ لالدتس
 عيب + الا اذه ءاهو تملع دقو . ًاقاطم بناجألاو براقألا دنع

 + لا هللا ءاشن

 | هقيقحن قأبس اك راثآلاو و ثيداحألا ضعبب هيلع لالذتسالا
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 درسن مث « باجحلا ىف ةدراولا تايآلا عيمج الوأ درسن ةمدقملا هذه دعبو

 - باثكلا نم ققح ام ىلاعت هللا ءاش نإ ركذن مث « بابلا ف ةروثأملا ثيداحألا
 هنم ءانثتسالاو ىعرشلا باجحلا دح ىف ةئسلاو .

 باجحلا تابآ

 ىلوألا ةيآلا

 نهومتلأس اذإو » : ىلاعت هلوق ىنعأ ةبآلا هذه بازحألا ةروس نم ىلوألا

 تفرع انك .باجحلا يف تلزن ةيآ لوأ ىهو « باجح ءارو نم نهولأساف ًاعاتم
 ةيفيك نأ ىلع لدت ةيبآلا هذهو . ةحيحصلا ثيداحألا نم لوزنلا ببس ىف رم امم

 ىش لاجرلل فشكني ال ثيحب « رودحللاو تويبلاب رتستلا وه ىعرشلا باجحلا
 ظ . صنلا لولدم حيرص وه امك . نهتنيزو نهنادبأ نم

 ةيناثلا ةبآلا

 نه ءابآ ىف نييلع حانج ال ۾ : ىلاعت هلوق بازحألا ةروس نم اضيأ ةِناثلا
 نه ءاسن الو نهتاوخأ ءانبأ الو نهتاوخإ ءانبأ الو نيناوخإ الو نه ءانبأ الو

 . « اديهش “یش لك ىلع ناك هللا نإ هلل نيقتاو نہناعأ تكلم ام الو

 نيب بناجألا نم باجحلاب ءاسنلا ىلاعتو كرابت رمأ ال : ريثك نبا لاق
 . رونلا ةروس ىف مهانئثتسا اک « مهنم باجتحالا بجي ال براقالا ءالؤه نأ
 . هريسفت ف ريرج نبا هحجر ىذلا وه اذهو

 عاضر وأ بسن نم مر محر ىذ لك مهمكح یو : حور 0 | ظ : 0 | 5

 ىلاعت هللا ىضر  ةشئاع نأ (هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا غلب : لاق ةمركع نع
 ركذي لو . لحل اه هتيئور نإ :لاقف -هنع ىلاعت هللا ىضر ۔ نسخا نم تبجتحا- ع 7 ا ءءاايث
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  يرسإلا ءتباركذب اههركذ نع تكا هنأل وأ « نيدلاولا ةلزنمب امجنأل لاطلاو ممل
 نونيب أم نيع نيقيرفلا نيبو ننيب باجحلا موزل مدع طانم إف « تاوخألا ءانبأو E :م نإف « تاوحألا ءا

 تالاخو ٠ ةوخإلا ءانبأل تامع نبنأ امل « ةلوحللاو ةمومعلا نم لاخلاو معلا نيبو
 ظ . تاوخألا ءانبأل

 ٠ نع رذنملا نباو ريرج نبا كلذ وحن جرخأ دقو . مراحملا نم اوسيلو امبئانبأل
 اهراجخ ةأرملا عضت نأ ةمركعو ىبعشلا هرك دقو . ههجو ىلاعت هللا مرك ىلع

 نايرجل فيعض ىدنع لوقلا اذهو « هنبال اهايإ هفصو ةفاخم اهاخ وأ اهمع دنع
 ,ىلع نع ةياورلا ةع ىرأ الو « مراحم تاهمأ نكي مل نم نهلك ءاسنلا ف كلذ

 ظ . ( ظفلب حور ر ههجو یلاعت هللا مرک

 ةيآلا هله ريسفت ىف دروأ ثيح ىراخبلا عينص هفيعضت ىلإ ريشيو : تلق

 : ةعاضرلا نم اهمع ىف مالسلاو ةولصلا هيلع اهل لاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح

 م ( ٤۴١ : 8) ىرابلا حتف ىف ظفاحلا هيلع هبن . « كنيمي تبرت كمع هنإف هل ىننيأ»

 تارفاكلا ءاسنلا نع باجتحالا مكح

 ديز نبأو سابع نبا نع ىور ام ىلع ٠ تانمؤملا ءاسفلا ىأ « نيئاسن الو و

 تارفاكلا نع نيجتحيف ؛ نهنيد ىلع نبنأ رابتعاب نييلإ ةفاضإلاو « دهاجمو

 هتانمؤملا ىلإ ةفاضم « نهمئاسن الو» : ريبكلا ىف مامإلا لاق . (حور) تايباتكلا ولو

 . یہنا  هجو ی تارفاكلل فشكتلا زوج ال ىتح

امإلاو ديبعلا نم هرهاظ « نيناعأ تكلم ةلوو : ىلاعت هلوق
 هجرخأو « ء

ع هللا ىضر سابع نبا نع هيودرم نبا
 همحر ىعفاشلا مامإلا بهذ هيلإو « هن

 . هللا

 ىلعو < ءامإلاب صوصخم هنأ هللا همحر ةفينح ىلأ بهذم : ىجافحللا لاقو

 باجحلا برضب رمأ يقطع هنإ : نايح وبأ لاق . بتاكملا ىتثتسا رهاظلا
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 دارملاو . 7 حود) نان عم د ىضر ةملس مأ هتلعفو هنود

 هللا همحر بيسملا نب ديعس لاق ام ىلع < ةصاخ ءامإلا « نبنامبأ تكلم » نم

 . ( ٤۱۲ - ص ىدحأ ريسفت)

 زاجف « باجحلا مكح نم ةانثتسم عاضرلاو بسنلا نم مراحلا نأ : لوألا

 ْ : مهدنع باجيملا كرت ءاسنللا

 تارفاكلا بو باجحلا نم ةانثتسم ًاضيأ تانماوملا ءاسنلا نأ : ىنافلاو

 . رونلا ةيآ ىف ليصفتلا قأيسو « باجحلا نبنع بجوف « مكحلا لصأ ىلع

 زاجف « باجحلا مكح نم ةانثتسم تارفاك نك نإو ءامإلا نأ : ثلاشلاو

 . ةرورضلا ناكل نهدنع باجحلا كرت تانمؤملل

 ةخلاثلا ةبآلا

 نيذؤي الف نفرعي نأ ىندأ كلذ نييبالج نم نييلع نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانبو
 . «امحر ًاروفغ هللا ناكو

 هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور ام ىلع وهو بابلج عمج « بيبالجلا »
 ةأرملا هب ىطغت امر ةعنقملا : ريبج نبا لاقو « لفسأ ىلع قوف نم رتسي ئذلا
 دربلا راثد نم سابللا رئاس قوف سابللا ) ةفحلملا : لسيقو ( سوماق - اهسأر
 بابلجلاو : ا۷ : ٣ر ىحملا ىف مزح نبا لاقو . ( سوماق  فاحنلك هو
 مسجلا عيمج ىطغ ام وه قاي هللا لوسر اهب انبطاخ ىتلا برعلا ةغل ي
 لك : ليقو « اهءايث قوف ةأرملا هسبلت بوث لك : ليقود . ىهتنا  هضعب ال
 ْ : اودشنأو . هريغ وأ ءاسك نم هب رتنښت ام

 . كجاوزأل لق ىنلا اهيأ اي» : ىلاعت هلوق اضيأ بازحألا نم ةعلافلا ةبآلا

 ا 2



 - 5١١ ب

 ] اباباج ليلا داوس نم تبلجت
 فاشكلا ىئ هلثمو . ( حور ) ءادرلا نود رايللا نم عسوأ بوث وه : ليقو
 ميولث « ءادرلا نود راهللا نم عسوأ بوث بابلجلاو س آش لو
 لكو ةفعالملا ىهو : ليقو « اهردص ىلع هلسرت ام هنم بت تو اهسأر ىلع ةأرملا
 نم ةيعادل نزرب اذإ ٠ نيئادبأو نههوجو - اهب نيطغي بى - هب نرتستي ام
 - ىعاودلا

 ىنعم نمضو «بيرقتلا «ءاندإلا» : حورلا ىف لاق « نيندي » ىلاعت هلوق
 ةراشإلا نيمضنلا ةتكن لعلو « ىلرهظي ام ىلع ىلعب ىدع اذلو « لدسلاو ءاخرإلا

 نايح وبأ لقنو . لمأتف « هنيشم اذإ قيرطلا ةيور هعم ىتأتي رتست بولطملا نأ ىلإ
 دارأ : لاق مث « نييلع ةمضئم نهفحالمب :نعنقتي ىأ : لاق هنأ ىناسكلا نع

 .نييلع نيخري « نييلع نيندي ».ىنعم :. فاشكلا نيو . ءاندإلا ىنعم ماهضنالاب
 كلذ رسفو « كهجو ىلع كبوث . ىندأ٠: ةأرملا هجو نع بوثلا لز اذإ لاقي

 ىنعملا لصاحل نايب كلذ .لك نأ : ىدنعو . نهياع نلدسيب ريبج نب ديعس
 لع وأ نهسور ىلع : ليقو < نهداسجأ عيمج ىلع « نييلع» ب دا رملا نأ زهاظلاو

 ا - هجولا وه ةيلهاحلا ف نبنم ودب ناك ىذلا نآل < نهدوجو .

 هب رومأما رتستلا ةيفيك

 نع امهريغو رذنملا نباو ريرج نبا جرحأف « رتستلا اذه ةييفيك ىف فلتخا,

 . نم نيياغ نيندي» ةبآلا هذه نع ىنالسلا ةديبع تلأس : لاق ني ريس نب دمحم

 نيبجاحلا غلب ىح هلك هسأر ىطغو اهب عئقتف هيلع تناك ةفحلم عفرف « نيييالج
 دسلا لاقو . رسيألا ههجو قش نم ىرسيلا هنيع جرخأو « ههجو ىطغد

 . نيعلا الإ رخآلا قشلاو ات بجو اهينيع ىدحإ ىطغت

 نيبجلا قوف بابلجلا ىولت » : ةداتقو أمبنع هللا ىضر سابع نبا لاقو
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 يبو ردصلا رتن نكل < اهانيع ترهظ نإو فنألا ىلع هلت مت هددت
 ودر نباو متاح ىلأ نباو میرج نبا اهاور ربحلا نع ىرخأ ةياور فو . «هجولا
 « ةدحاو انيغ ىدبتو بابلجلاب اهسأر قوف نم اههجو یظغت »

 تلر الو : تلاق اهنع هللا ىضر ةملس مأ نع ةعامحو قازرلا دبع جرحأو

 نايرغلا نهسوءر ىلع نأك راضنألا ءاسن ج رم « نبميب الج نم نہبلع نيئدي » ةبآلا هذه

 ةشئاع نع هيودرم نبا جرخأو . «ابنسبلي دوس ةيسكأ نييلعو « ةنيكسلا نم

 لق ىلا اهيأ اي » تلزن .املإ! راصنألا ءاسن هللا محر» : تلاق اهنع هللا ىضر

 فوص نم ءاسك وهو طرم عمج ) نهطورم نقفش ةيآلا « كلنانبو كجاوزأل

 نهسوءر ىلع امنأك الخ هللا لوسر فلخ نيلصف اه نرجنعاف ( سوماق  زخ وأ
 1١7(. : ۷ حور) « نابرغلا

 ابلست قاع هلوسر ارمآ هركذ ىلاعت لوقب : .: ةيآلا ريسفت ىف ريثك نبا لاق
 نیندب نأب نهفرشل هتانبو هجاوزأ ةصاخ  تالسملا تانمؤملا ءاسنلا رمأي نأو

 « بابلجلاو » , ءامإلا تاممو ةيلهاجلا ءاسن تام“ نع نزيمتيل « نبيبالج نم نبيلع

 ديعسو ىرصبلا نسحلاو ةداتقو ةديبعو دوعسم نبا هلاق « رامحللا قوف ءادرلا وه

 ىلع لاق  هلوق ىلإ  دحاو ريغو ىناسارحلا ءاطعو ىعخنلا مهاربإو ريبج نب

 ىف نهئويب نم نجرخ اذإ نيئمؤملا ءاسن هللا رمأ » : سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب
 انيع :نيدبيو « بيبالجلاب نهسوءر قوف نم نههوجو نيطغي نأ ةجاح
 رم امك هتياور ركذو ) ىنالسلا ةديبع تلأس : نيريس نب دمحم لاقو . « ةدحاو
 . ( افنآ حورلا نع

 لق ىنلا اهيأ ايو . یو دمحم هيبنل 0 ىلاعت لوقي : ريرج نبا لاقو

 نجرخ نه اذإ « نهسابل ىف ءامإلاب نيشت ال نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل
 م نيلبي الف . نهسوءرو eT 0 نتجاهل نه ويب نم
 a یئدح : لاق حلاص وبأ انثدح : لاق مث . « ةدحاو انيع الإ
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 نجرخ اذإ نينمؤملا ءاسن هللا رمأ» : لاق ةبآلا ريسفت ىف هنع هللا ىضر سابع نإ
 نيدبيو « بيبالجلاب نهسوعر قوف نع نههوجو نيطغي نأ ةجاح ىف نهتويب نم
 ريسفت ف ةديبع نع دمحم نع نوع نبا نع ةيلع نبا جرخأو . « ةدحاو انيع

 ٠ دمحم لاق « دمحم دنع اهسبلو : لاق « نوع نا اندنع اهسبلف : لاق ةبآلا هذه

 ىرسيلا هنيعو هفنأ ىطغف هب عنقتف « هئادرب - نوع نبا لاق - ةديبع ىدنع اهسبلو
 هبجاح نم ًابيرق هلعج ىتح قوف نم هئادر ىندأو ىنميلا هنيع جرخأو
 . ىہتنا - بجاحلا ىلع وأ

 : ليق : ريبكلا ىف لاق « نيذؤي الف نفرعي نأ ىندأ كلذ » : یلاغت هلوق

 « نينزي ال نهثأ نفرعي دارملا : لاقي نأ نكميو . نعبتي الف رئارح نهنأ نفرعي
 امتروع فشكت اهنأ ايف عمطيال ةروعب سيل هنأ عم اههجو رتست نم نأل
 ىسهتنا - نهنم انزلا بلط نكمي ال تاروتسم نبنأ نفرعيف

 ءامالاب ةنتفلاو <« ءامإلاو رئارملا لمشي « نينمؤملا ءاسن » : نايح وبأ لاقو

 ىلإ ءاسنلا مومع نم نهجارخإ جاتحيف « رئارحلا فالحب نهفرصت ةرثكل رثكأ

 ضرعتي الف ةفعلاب نهرتستل « نفرعي نأ ىندأ كلذ » :لاق مث . ىهثنا - حضاو ليلد

 مدقي مل ماضنالاو رتستلا ةياغ ىف تناك اذإ ةأرملا نأل « نهركي امب نيقلي الو نه

 نم ءاسنلا ىف هيأر ىلع ىنبم ريسفت وهو « اهيف عومطم اهنإف ةجربتملا فال « اهيلع
 . ءامإلاو رئارخحلا ىف مومعلا

 لوزنلا بيسو « رئارجلاب فرعلا محب تاصتخم ءاسنلاو : حورلا ىف لاق

 رمح نعو . ةيالا كح ىف تالحاد ريغ نينماملا ءامإف ؛هيف رهاظ هدعب امو ( هيضتفي

 : 0- نع ةبيش ىلأ نبا جرحأ « عنقتت ال ةرحلا ريغ نأ » هنع هللا ىضر

 , 0 ¢ عنمتت ةديلو هتفالخخ ىف و عديل هع هللا یر باطوللا نب رم ل ناک »
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 اع هللا ىغر سنأ نع ديح نب دبعو وه جرخخأو . « نذر اليكل ئارا عانق
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 عانقلا لأ : لاقو « هتردب اهبرضف ةعنقم ةيراج هنع هللا يضر رمع ىأرو : لاق
 ةرسحلا تناك هنأ دحاو ريغ نع ىور - كالذ لبق لاقو  «رئارحلاب یہشتت ال

 نيب زايتما ريغ نم < ليخنلا نيبو ناطيغلا ف ةجاول-ا ءاضقل اليل ناج رخن ةمألاو

 « ارحل اوضرعت امبرو « ءامإلل نوضرعتي قاسف ةئيدملا ىف ناكو «. ءامإلاو رئارحلا
 ىرزلاب ءامإلا نفلاخي نأ رئارحلا ترمأف ؛ ”ءامإ نه انبسح : نولوقي مهل ليق اذإف
 . نهيف عمطي الف « نبهيو نمشتحيل رتستلاو

 ضرعتب اليك ءامإلاو رئارحلا نيب زييمتلا : روهمجلا لوق ىلع. ىنعملا لصاحف
 تارهاعلا نيب زييمتلا نايح ىلأ لوق ىلعو « ءامإلل نوضرعتي اك قاسفلا نه
 + ”ءامإ وأ رثارح نك ءاوس « ءاسنلا نم فئافعلاو تاسموملا

 ىدس ءامإلا كرتو رئارحخلا ةمصع ظفحتسا .مالسإلا نأ مهوتي امع باوجلا

 تلمحت دق ةرهطملا ةعيرشلا نأ مزاتسي هنإ : روهمجلا لوق ىلع لاقي ال
 ضرعتي الثل «رئارحلا نيبو نهنيب زييمتلا تعضو ثيح تانمؤملا ءامإلا ف روجفلا
 ( . قاسفلل ضرعتلا ضرعم ىف ءامإلا تكرتو « رئارحلاب

 مدع دنع ضعبلا ظفحن ليبق نم وه لب « عونمم مازلتسالا نإ : لوقن انأل
 لاك و ةنطاسلاب طونم لكلا ظفح ىلع ةردقلا نإف . لكلا ظفم ىلع ةردقلا
 رئارحلا ظافحتسا نم نكمأ ام ليصح ديرأف « دعب ةلصاح نكت ملو : ةسايسلا
 ‹ قاسفلا ىلع ةنطلسلاو ةردقلا لوصح ىلع ءامإلا ظافحتسا ضوفو < زايتمالاب
 هنتي مل نئل» : ىلاعت لاق « هدعب یتا تابآلا ىف لجوزع هللا لوق هيلإ ريشي امك
  كنورراجيال مش مم كا'يرغنل ةنيدملا ي نوفجرملاو ض رم مهبولق ٤ نيذلاو نوقفانملا

 : روثنملا ردلا ىف لاق « « اليتقت اولتقو اوذخأ اوفقث انيأ نينوعلم ٠ اليلق الإ ايف
 نيقفانملل كلذ ليقف نه نوضرعتي نيقفانملا نم سان ناك : لاق الام ییا نع

 5 تل رف 1 ءامالاب هلعفن 3 9 اولامتف

 . ( نآرقلا نايب ةيشاح ر
 ءامإلا نع اوضرعأ ىت - هلوق ىلإ
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 SPT . و ° “با لاق«

 نم ةبير ىنعي « ضرم مهمولق ىف نيذلاو :٠ ةلوق : 11 -

 نع جرخأ مث . ليواتلا لهأ لاق انلق ىذلا وحنبو درجا 8 ا ةوهش
 نع هلثمو . ةانزلا مه : لاق « ضرم مهبولق ىف نيذلا » ةديدع ديناسأب ةمركع
 مهبولق ىف ام اورهظي نأ اودارأ نيقفانملا نأ انل ركذو 0 1 0 ناز ةدانق

 جرخأ مث . هورسأو « كلذ اومتك ةيالا هنج ىلاعت هللا مهدعوا الف قافنلا نم
5 - : _ 

 كنطلسنل : لوقي « مهب كنيرغنل » : ىلاعت هلوق ىف هنع هللا يضر سابع نبا نع
 ىأ « مهب كنيرغنل » ةداتق نعو مهلع

 . مهب كنشرحنل مهيلع كنلمحنل
1 

 ضعب نم عقو ءاسنلل ضرعتلا نأ راثآلا ةلالدو تاي الا قايس نم ملعف

 اذه ناك و ءامإلاب هلعفن انإ : نيرذتعم اولاق كلذ ىف مهل ليق الف « نيقفانما

 نيكست كاذب ودارأ مهنأ ريغ ةرهطملا ةعيرشلا رظن ىف مرحلا رارقإ وه راذنعالا

 ءاوس روجفلا نع نهلك ءاسنلا ظافحتساف . منم ةفاخم « راصنألاو شيرقلا ةريغ

 ال نكلو « ءاوسلا ىلع ةرهطملا ةعيرشلا دصاقم نم ناك نإو ءامإ وأ رئارح نك

 هللا دارأ رئارحلا نع فكلا مهسفنأ لع اومزلأو ءامإلاو رئارحللا نيب نوقفانملا قرف

 لجعتيل ءامإلا نع زيمتلاب رئارحلا ةمصع ظفحتساف « نيرمألا ماظتنا ىلاعت و هئاحبس

 ديعولاب ءامإلا ةمصع ظفحتسا مث « رمأ ةدباكم نود نم نيقفانملا رارقإب نبتمصع

 اضيأ ءامإلا نع اوضرعأ ىتح « مهب كنيرغنل » : ىلاعت هلوق ىنعأ هدعب روكملا

 . نوئامإو نهرئارح نهلك ءاسنلا ةمصع تمت كلذبف . روثنملا ردلا نم رم اك

 ماش نم نل ضرعتي ”ىدس ءامإلا كرتت مل ةرهطملا ةعيرشلا نأ : لصاحلاو
 ظ . ديعولاب نهتمصع تظفح لب « نيقفانملا نم

 80 0 : لاق ثيح ىلا ىف مزح نبا معز ام طقس انلق امو
eI: 5و نأ 4  

 ب ر 0 دا كلذ نيبيبالج نم نبيلع نيندي و : یلاعت ہللا لوق' ىف لهو نم
 ءاسنلل نوض عت | ةاسمنلا نال ءا: 85 5
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 اوضرعتب الف رئارح نبنأ قاسفلا فرعيل بيبالجلا نسبلي نأب رئارحلا رمأف « ىسفلل

 , ملاع ةلز امإ وه ىذلا دسافلا ريسفتلا اذه نم أربن نحنو : ىلع لاق . نه

 نلطأ ىلاعت هللا نأ هيف نأل ؛ قساف بذاك ءارتفا وأ « لقاع لضاف ةلهو وأ

 نم نانثا فلتخا امو ‹ دبألا ةبيصم هذهو ى نيملسملا ءامإ ضارعأ ىلع قافلا
 ةرحلاب ىنازلا ىلع دحلا نإو « ةمألاب هميرحتك ةرحلاب انزلا ميرحت ىف مالسإلا لهأ

 ةمآلا ضرعتك ميرحتلا ىف ةرحلا ضرعت نأو « قرف الو ةمألاب ىنازلا ىلع دحلاك
 .( 5١9 : ۳ ) همالك ىهتلا- قرف الو

 ةباحصلا ةسمنأ نم روهمجلا ريسفتب دسافلا نظلا اذه نأ تفرع امل كلذ و
 ةمرح نيب ليصفت اهيف سيل «تايآلا « قايس ىف ركفلا روصق نم أشن امن] نيعباتلاو
 ءاسنلا ظافحتسا ف ماظتنالاو ةسايسلا باب نم وه 3 لب ءامإلاو رئارحلاب ان زلا

 ةلاصإلاب ةعيرشلا دصاقم نم سيل ًاضيأ ءامإلاو رئارحلا نيب هيف قرفلاو
 نود رئارهلا نع فكلا مهسفنأ ىلع اومزلأ ثيح « نيقفانملا معزب عقو امتإ لب
 برح ةدباكم نود نم لجعتو رسيت ام ليصحن ةرهطملا ةعيرشلا تدارأف ¢ ءامالا

 ديعولاب ءامإلاب روجفلا ىلإ عئارذلا تدس مث « ءامإلا نع رئارحلا زييمتب برضو
 تلحأ وأ نيملنملا ءامإ ضارعأ ىلع قاسفلا تقلطأ اهنأ ال « هدعب ديدشلا

 . لمأتف « مزح نبا هيف لهو امك ءامإلاب روجفلا مهل

 ماكحألا نم ةياآلا هيلع تلد ام

 : لئاسم ىلع ةيالا تلد

 اذإ ندبلا عيمج رتسي ثيحب ءاسنلل عقربتلا وأ ببلجتلا بوجو : ىلوألا

 حرصم وه اك « ةنتفلا فيخ اذإ ءاسنلل هجولا رتس بوجو : ةيناثلا
 . افنآ رم امف ىالسلا ةديبع نع هلثم و « سابع نبا ربخا ريسفت يف
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 ةيعبطلا تارورضلا دنع ءاسنلل تيبلا نم جورا زاوج : ةئلانلا
 . هيف ةدراولا راثآلاو اا ةراشإ هيلع تلد اك < ةيعرشلا وأ

 ةعبارلا ةبآلا

 ىلا ءاسن اي » : ىلاعتو كرابت هلوق اضيأ بازحألا ةروس نم ةسعبارلا ةبآلا
 . خرم هبلق ف ىلا عمطيف لوقلاب نعضخت الف نتيقئا نإ ءاسنلا نم دحأك نيد

ات نج رت الو ڻکتوپ ف ترقو 0 افورعم الوق نلقو
 . ةيآلا وألا ةناهاحسا جر

 : ماكحأ باجحلا ى ام تصخلتو « اهعضوم ىف ةيآلا هله ريسفت رم دقو

 ةروعب سيل ةأرملا توص

 حنفغتلاو « لوقلا مخرت 0 نبطاخ اذإ ءاسنلل زوال هنأ : لوألا

 يلدا ادإ مالكلا قيق رت كللذب ىعي : هريغو ىدسلا لاق : رشک نبا لاق , هيف

 افورعم اليمج انسح الوق : ديز نبا لاق « افورعم الوق نلق» : هلوقو . ا

 , بطاخت اهنأ اذه ىنعمو « ةبيرلا' نغ اديمب كبح : يراض# للا ريخلا ىف

 طا اک يناجألا ةأر ا بطاخت ال ىأ مخرت هی سيل مالكب بناجألا

لع اهدي عضت تنك امن نيئمؤمل تاهمأ ضعب نع ىورو . یہا - اھج وز
 ى

خر عمسي نأ نم اوج كاذب اهتوص رعت اتا a اذإ اهف
 ظالغإ دعو . . انيل ا

 ابنم دع اك .ًامالسإو “ةيلهاج ماسلا لارج نسا ةلمج نم :جوزاا ريغل لوقلا

 ا ر« ثقرسلاب قتلكت ال ىنا نأ نسا نعو . نيبنجو لاملاب نهلخ

 .( حور ) ىرت اك

ةروعب سيل ةأرملا توص نإ : لاق نم دیت  ةيآلا هله لعلو : تلق
 * 

۱ 
 6 ع لوقلا مخورو مالكلا قيق نييلع رظح ناوت هناحبس هنإف

eنملكتي نم أ نم نيملسملا ةماع عم نينمؤملا |  

 . مالكلا قيقرت نودي نكلو باجحلا ءارو نم مهعم
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 تويبلا ةمزالمب ءاسنلا رمأ

 جرخأ . ءاسنلا رئاس نم بولطم رمأ وهو . تزيبلا ةمزالمب نهرمأ : ىنادلا

 ةأرملا نإ» : لاق اب ىلا نع هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع رازبلاو ىدذم رتلا

 ةمحر نم نوكت ام برقأو « ناطيشلا اهفرشتسا ' اهتيب نم تجرح اذإف ةروع

 نئج» : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع رازبلا جرخأو . « اهب رعق ىف یهو امر
 داهجلاو لضفلاب لاجنرلا بهذ « هللا لوسر اي : نلقف اع هللا لوسر ىلإ ءاسنلا

 لاقف ؟ ىلاعت هللا ليبس ىف ندهاجلا لضف هب كردن لمع نم لهف « هللا ليبس ىف
 ین نیدهاجنا لمع كردت اهنإف اهتيب ىف نكنم تدعق نم » : مالسلاو ةولصلا هيلع

 دق لب جوردللا نييلع مرحي دقو : ("8 : ۷) حورلا ىف لاق . « ىلاعت هللا ليبس

 ولو نهجورخو « هتدسفم تمظع اذإ روبقلا ةرايزل نهجورخك ةريبك نوكد
 مارح وهف تنظ اذإ امأو « ةنتفلا تققحن اذإ نيزتو نرطعتسا دقو دجملا ىلإ

 ىضرملا ةدايعو نيدلاولا ةرايزو جحلل جورتلناك جورحلنا نم زوجي امو . ةريبك ريغ
 اهلحم ىف ةروكذم طورشب زوجي امنإف «كلذ وحنو براقألا نم تاومألا ةيزعتو .

 نكتويب نمزلا ىأ « نكتويب یف نرقو ١ : ( 485 : ۳ ) ريثك نبا لاقو
 اك « هطرشب دجسملا ىف ةولصلا ةيعرشلا جئاوحلا نمو . ةجاح ريغب نجرخ الف
 ؛ تالفت نهو نجرخيو « هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال » : اي هللا لوسر لات

 هللا دبع نع هدئسب دواد وبأو رازبلا یورو ٠ « نه ريخ نهتويبو ١ : ةياور فو
 اهتالص نم لضفأ اهعذ- ىف ةأرملا ةالص » : لاق اإ ىنلا نع هنع هللا ىغر
 . ديج دانسإ اذهو « اهبرجح ىف اهتالص نم لضفأ اهتيب ىف اهتالضو ء اهب ف

 مدع لع لدت بابلا ثيداحأف
TT ۲بيغرت عم روض ع  

 . نهتويب ف نيتولص
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 ةسماخلا ةبآلا

 اوظفحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق » روشلا ةروس نم ةسماخللا ةيآلا
 : بغرلا لاق . « نوعنصي امب ريبخ هللا نإ « محل ىكزأ كلذ ‹ مهجور

 . ضغأو « ضغ : لاقي ءانإلا ف امو « توصلاو فرطلا نم ناصقنلا ضعغلا
 نم ضضغاو ١ «نضضغي تانمؤملل لقو» «مهراصبأ نم اوضغي نينموملل لق » : لاق

 .ظفح نود رصبلا ضغ ىف « نم » تاخد : فاشكلا ىو . ىبهتنا - « كتوص

 « نهر وعش ىلإ رظنلاب سأب ال مراحما نأ ىرئالأ « عسوأ رظنلا رمأ نأ ىلع ةل الد جرفلا

 كلذكو « نهمادقأو ‹« نهقوسو « نهءاضعأو « نيدو « نهرودصو

 ىدحإ ىف اهيمدقو اهيفكو اههجو ىلإ رظني ةيبنجألاو « عيبلل تاضرعتسملا ىراوجلا

 ىنثتسا ام الإ رظنلا حيبأ دق هنأ اقرف كافكو « قيضف جرفلا رمأ امأو ؟ نيتياورلا

 نأ نكمي :دئارفلا باص لاقو . ىبهّتنا  هنم ىناتسا ام الإ عاجلا رظحو « هنم

 امأو . اهضعب ىلإ رظنلا لحي ةيبنجألاو « ةيبنجألا نع رصبلا ضغ دارملا : لاقي

 هيف « نم » لوخدل هجو الف ةيبنجألا ىلإ ةبسنلاب الصأ هيف لحلا ىلإ قيرط الف جرفلا
 انزلا نم هعنمب نوكي ةرات جرفلا ظفحو : ريثك نبا لاقو : نتا .لمأتا هيف ٠

 رظنلا نم هظفحب نوكي ةراتو « نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو » : ىلاعت لاق اك

 نم الإ كتروع ظفحاو » : نئسلاو دمحأ دنسم ىف ثيدحلا ىف ءاج اك هيلإ

 . ىهتنأ - « كنیم تكلم ام وأ كتجوز
 ةيآ لك : لاق هنأ ةيلاعلا ىلأ نع ىور : صاصجلل نآرقلا ماكحأ فو

 : رونلا ل ىلا الإ انزلا نم « نهجورف نظفحيو < مهجورف اوظفحي » نآرقلا ىف

 1 را لاق . دحأ الإ رظني ال نأ « نهجورف نظفحيو مهجورف اوظفح ١
 7 + ىلا نوكي نأ رهاظلا هيضتقي ىذلاو « ةلالد الب صيصخت اذه

 ا وروي اس لکو « راو ساو انزل نم « يع مرام ثا
 لا E ا
ا نوكي نأ ىسعو ضعب نود كلذ ضعب دارا

 8 م 5 3 وب



 اك

 ننال

 نأ عنتمي ال هنأل كلذ بجوي ال هركذ امو . .رصبلا ضغب رمألا نم مدقت امل رظنلا ىف

 رومآلا نم هريغو انزلا نمو رظنلا نم جرفلا ظفحو رصبلا ضغب ًارومأم نوكي

 ئطولاو سمللا نأ ةلاح الف رظنلا رظح دارملا ناك نإ هنأ ىلعو « ةروظحمل
 موهفم ىف ناكل رظنلا ىلع ىلاعت هللا صن ولف ءرظنلا نم ظلغأ امه ذإ «ةيآلاب نادارم

 . الو فأ امل لقت الف » :ىلاعت هلوق نأ اك ءسمللاو أطولا رظح بجوي ام باطلا

 هراتخاو . ىنا - برضلاو بسلا نم كلذ قوف ام رظح ىضتقا دق « امهرهنت

 . هعجارف « نيققدملا ضعب ىلإ ًايزعم حورلا ىف

 ًاماكحأ ةبآلا تمظتناف

 هيف ليصفتلاو « بناجألا ءاسنلا ىلإ رظنلا ةمرح

 هيلإ رظنلا انيلع مرح امع رصبلا ضغب رمأ هنإ : صاصجلا لاق ام : لوألا

 نع قاحإ نب دمحم ىور دقو . دارملاب نيبطاخملا ملعب ءافتكا كلذ ركذ فذحف
 لاق : ,لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ليفطلا ىنأ نب نب ةملس نع مهاربإ نب دمحم

 الف < رفو وذ كنإو « ةنجلا ىف ازنك كل نإ ىلع ايو : ای هللا لوسر

 نع ةبعرز وبأ ىورو e يالا كلب تنبت كرفلا كل نإ + اوراغلا ةرظنلا ملك

 . « ىرصب فرصأ نأ ىنرمأف ١ ةءاجفلا ةرظن نع ا لوسر لأس هنأ :ريرج

 نكت مل اذإ ىلوألا ةرظنلا كلل : ( ١ ) كلوةب ياع دارأ امنإ : ركب وبأ لاق
 هنع لأس ام ىلع وهو « ءاوس ةيناثلاو ىهف دصق نع تناك اذإ امأف « دصق نع

 لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ » : هسلوق لشم وهو « ةءاجفلا رظن نم ريرج

 نب هللا دبع نع ىناربطلا جيرختب ريثك نبا ركذو . « الوئسم هنع ناك كئلوأ

 مومسم مهس رظسنلا نإ » : الإ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر دوعسم
 هدنسم نعو . « هبلق يف هتوالح دجيب اناعا هتلدبأ یتفاخم هكرت نم سيابإ ماهس نم

 كلذك انيديأب ىتلا ةخسنلا فو .( فلؤملا ) هر صيف زا
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 ىلإ رظني ملسم نم ام » : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هلا يا
 , تا «  اهتوالح دحج ةدابع هل هللا فلخأ الإ هرصب ضغي مث ةارما نساحم

Eلجرلا ىلإ لجرلا رظن < ةعبرأ رظنلا لئاسم نأ : ةيدمحألا  

 نأ ۽ هيك لجرلا لل لجرلا رسظتف .4 لجزااو ةارفا رانو + ةأرلا إو
 ةأرملا رظن كح كلذكو « هيتبكر تحت ىلإ هترس تحن ام ىلإ الإ رظنلا هل لعب
 « ةأرملا ىلإ لجرلا رظن امأو . حصألا ىلع لجرلا ىلإ ةأرملا رظنو « ةأرملا ىلإ
 ىلإو « ريغلا ةمأ ىلإو « همراع تاوذ ىلإو « هتكولمو هتجوز ىلإ هرظن : ةعبرأف
 لإ رظنلا ىتح هنم ۍش هل مرحي ال هتكولممو هتجوز ىلإ هرظنف ؛ ةيبنجألا ةأرملا
 رظني وه « دحاو همكح ريغلا ةمأو هم راحم تاوذ ىلإ هرظنو . حصألا ىلع جرفلا

 تحت ام ىلإ ال ‹ اهيدضعو اهيقاسو اهردصو اهسأرو اهيمدقو ابيفكو اههجو ىلإ

 زوجي ال ةيبنجألا ىلإ رظنلاو . اهرهظو اهنطب ىلإ الو « اهتبكر تحن ىلإ اهترس

 دروأو ليصفتلاب ةيادملا بحاص اهركذو . طقف اهيمدقو اهيفكو اههجو ىلإ الإ
 (ةيآلا ىف روكذملا ىنعي ر هب دارملا نأ رهظألا لاق مث كلذ ىف اكسمت ةبآلا

 ىف ام رم دقو .هيف ققحتي امنإ ءالتبالا ذإ « طقف ةيبنجألا ىلإ ةوهشب رظنلا
 . ةنتفلا فيخ اذإ روظحم ًاضيأ امهبلإ رظنلا نأ نيفكلاو هجولا

 ةوهشلا تفيخ اذإ درمألا ىلإ رظنلا ةمرح

 هيف لخدي لب « بناجألا ءاسنلاب صتخي ال ةوهشلاب رظنلا ةمرح نأ : ىناثلا
 هميمعت يف صاصملا مالكو صنلا مومع نم دافتسي اك « ًاضيأ درامألا ىلإ رظنلا

 ريثك لاق دقو : ةيآلا هذه ريسفت ىف ريثك نبا لاق . هرظن انيلع مرح ام لكل

 الا ادام
 00 0 معلا لهأ نم ةقئاط همرحو « كلذ يف ةيفوصلا ةمنأ نم

 ا يم ايندلا ىنأ نبا لاقو . ًادج ًاريثك كلذ يف نورخآ

 000 ! ةءايقلا موي ةبكاب نيع لك و : قلع هللا لوسر لاق : لاق هنع
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 نايذلا سار لثم اهنم جرح ائيعو ( هللا ليبس ىف ترهس انيعو « هللا مراحم نع

 : « هللا ةيشخ نم

 هب قطن اف ةوهشب درامألا ىلإ رظنلا ةمرح امأو : ىدمحألا ريسفتلا ىفو
 هقفلا بتكو < ا ةلعل هدعاسي ًاضيآ سايقلاو « ثيداحألاو ننسلا نم ريثك

 ىلاعت رمأ ال : تلق . ىبتنا - رثأ اهصوصخب درب مل نإو كلذ نم ةءولمم ىوتفلاو

 درمألا ىلإ رظنلا ىلع ةبالا كح لمتشا انيلع رظح إم عيمج نع رصبلا ضعب

 . بير الب ًاضيأ

 ةسداسلا ةيآلا

 نضضغي تانمؤملل لقو » :لج و زع هللا لوق رونلا ةروس نم ةسداسلا ةيآلا

  هلوق ىلإ - اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو نجورف نظفخيو نهراصبأ نم
 . « نوحلفت مكلعل نونمؤملا اأ اعيمج هللا ىلإ وبوتو
 هيف فالتخالاو لجرلا ىلإ ةأرملا رظن

 اع ىأ : نم ريثك نبا لاق « نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لق » : هلوق
 هنأ ىلإ ءالعلا نم رياك بهذ اذهلو ٤ نهجاوزأ رغ ىلإ رظنلا نم نييلع هللا مرح

 . الصأ ةوهش'ريغب الو ةوهشب بناجألا لاجرلا ىلإ رظنلا ةأرملل زوحيال

 نع ىرهزلا ثيدح نم ىذمرتلاو دواد وبأ هاور اب مهنم ريثك جتحاو
 هتثدح اهنع هللا ىضر ةملس مأ نأ هثدح هنأ اهنع هللا ىضر ةملس مأ ىلوم ناهن

 نبا لبقأ هدنع نحن انيبف : تلاق ةنوميمو ا هللا لوسر دنع تناك اهنأ»

 :ال هللا لوسر لاقف « باجحلاب انرمأ ام دعب كلذو « هيلع لخدف موتكم م
 لاقف ؟ انفرعيالو انرصبي ال ىمعأ وه سيلأ « هللا لوسر اي : تلك | 58 8 , ٠ تلقف ! هنم ابجتحا
 اذه : ىنمرتلا لاق مث « ؟ هنارصبت اّتسل وأ ؟ ات ناوايمع وأ : وبي هل ا
 . حيحص نسح تيدح

 ةوهش ريغب بناجألا ىلإ نهرظن زاوج ىلإ ءالعلا نم نورخآ بهذو



 ا

 ب ٤ -

 میرج نوبعلي مهو ةشبحلا ىلإ رظني لعج یر هللا لوسر نأ حيحصلا ىف ٹی ا
 مهنم اهرتسي وهو هئارو نم مهيلإ رظنت نينمؤملا مآ ةشئاعو « دجسملا ىف ديلا موب

 . یہا  تعجرو تلم نكح

 اهرظن مرحي ةأرملل لجرلا رظن مرحي اك : قكملا رجح نبال رجاوزلا ىفو

 عاضر وأ بسن ةيمرح امهنيب ناك نإ ! معن . هتنتف فوح الو ةوهش الب ولو هيإ

 ضعب يف روكذملاو . هتبكرو رخآلا ةرس نيب ام ادع ام ىلإ لك رظن ةرهاصمم وأ

 « مرح ةوهشب ةبكرلاو ةرسلا نيب ادع ام ىلإ اهرظن ناك نإ : بامصألا بي
 . نسحأو اب ىلوأ الصأ بناجألا نم اهرصب اهضغ ! معن « مرحي ال امنودب نإو

 هب لدتساو : لاق مث « افنآ روكذملا اهنع هللا ىضر ةملس مأ ثيدحب جتحا مث

 لوقلا دعبي الو . ًاقلطم ىبنجألا لجرلا نم “ىش ىلإ ةأرملا رظن ةمرحب لاق نم

 دعبتسي الو « ةوهشب ناك اذإ ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ادع ام ىلإ ةأرملا ةأرملا رظن ةمرحب

 : ىلاعت هللاب ذايعلاو . ءاسنلا نم قاحسلا نلمعتسي نم ريثك هنإف « رظنلا اذه عوقو

 . حورلا ي هركذ ىبتا

 « شحاوفلا نع : ريبج نب هيلا « نهجورف نظفحيو » : ىلاعت هلوق

 : ةيلاعلا وبأ لاقو  انزلا نع : لتاقم لاقو « نهه لحيال اع : نايفسو ةداتق لاقو

 ةيالا هذه الإ < انزلا نم وهف جورفلا ظفح اهيف ركذي نآرقلا یف تلزن ةيآ لك

 نظفحي » : حورلا ينو . ( هظفلب ريثك نبا ر دحأ اهاري ال نأ « نهجورف نظفحيو»

 كلذ معي امم وأ « ءادبالا م وأ ع ی :
 معي امه و ؛م نم.وا « فاحسلاو انزلا نم نه لحال اع « نيجورف

 . نآرقلا مظن ق ۰ ١ ! ١
 © رشا مظن قالطإب ىلوألا وه ممعتلا نأ رم دقو . ىبتنا - ءادبإلاو

 ام رهظ امو ةنيزلا ىنعم ىف مالكلا
000 

 نب 7 ایم رهظ ام الإ نتيز نيني الوو : ىلاعت هلوق

 قث ٠ امم رهظ اجب دارملا ىنعلا يف ىنالاو ‹ ةنيزلا ىنعم ىف لوألا
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 , ليذلا رهاط بيجلا رهاط نالف : محلوق وح ىلع ةيانكلا باب نم ىبطلا
 ةنيزلاب دارملاف « لحم ىلع لاحلا قالطإ باب نم وه : دئارفلا بحاص لاقو
 ىوقأ ىهو « هتلالدب صنلا ةرابعب عقاوملا ىلإ رظنلا ةمرح نوكيف « اهعقاوم
 نيتتيز عئاوم نيدبي ال ىأ فاضم ردقت ىلع مالكلا : ليقو . ثحب هيفو
 لاخلحللاو راوسلاك ةنيزلا نأل « رتستلاب رمألا ىف ةغلابملل اهعقاوم نود ةنيزلا ركذو
 لحال دسحلا نم عضاوم ىلع ةعقاو < حاشولاو ليلكإلاو ةدالقلاو جلمدلاو
 سأرلاو قنعلاو دضعلاو قاسلاو عارذلا ىهو « ةبالا ىف ىثتسا نمل الإ الإ رظنلا

 اهيلإ لحي ملا اذإ رظنلا نأ ملعيل اهسفن نزلا ءادبإ نع ىف « نذألاو ردصلاو
 راوس ىلإ رظنلاك اه ةسبالم ريغ اهيلإ رظنلا نأ ليلدب  معقاوملا كلت اهتسباللل
 ىف انكمتم اهسفنأ عقاوملا ىلإ رظنلا ناك  هلح ىف لاقم ال قوسلا ىف عابي ةأرملا.

 ْ . (اصخلم حورر ةمرحلا

 هلوق نم ىلاعت هللا ءاشنإ ىنأي امو « اهتةيقح ىلع ةنيزلا : رينملا نبا لاقو

 « ىبنلاب دوصقم ةنيزلا ءادبإ نأ ققحي ةيالا « نهاجرأب نيرضي الو ١ : لج و زع
 رهظ ام ىلإ رظنلا بناجألل لحي نأ مزلل اهعقوم ةنيزلا نم دارملا ناك ول اضيأو
 ليال ةروع ةرحلا ندب لك نأل « لطاب هذهو « ةرهاظلا نيزلا عقاوم نم
 . ةداهشلا لمحو ةجلاعملاك ةرورضل الإ « اهنم “ىش ىلإ رظنلا مرحماو جوزلا ريغل
 . ( حور هبهذم ىلع ىنبم هركذ امو ىللام رينملا نبا نأ ملعت تنأو

 هيف اوفلتخا ؟ ةنيزلاو ىلا سفن ىلإ رظنلا مرحب له

 لحلا سفن ىلإ رظنلا زاوج لوألا لوقلا ىلع مالكلا لصاحو : تلق
 ىلعو « ةنيزلا عقاوم ىلإ رظنلا وه ىسلاب دوصقملاو « اهتسبالم لاح ةنبرلاو
 الإ اهدحأ ىلإ رظنلا زوج الو « ىهنلاب نادوصقم امههالك اهعقاومو ةنيزلا ىلاثلا لولا

 . ءاهقفلا ةماع بهذم لوألاو «ةيكلالا بهذم وه ىناثلا لوقلاو . رم امك ةرورضب

 : هللا همحر ريثك نبا مامإلا لاقف ءابنم رهظ ام ١ ىنعم ىف مالكلا امأو

 ا
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 دوعسم نبا لاق هئافخإ نكمي ال ام الإ بناجألا هل ىأ « اهنم رهظ ام الإ نهاتسيز نيدبي الو » :ىلاعت هلوقو
 ةني زلا نم ائيش نرهظي

 ءادرلاك : لر هنع هللا ىضر

 امو . اهبايث للجت ىتلا ةعنقملا نم برعلا ء ش
 هريظنو « هءافخإ اهنكمي ال اذه نأل « هيف املع ج رح الف بايألا لفاسأ نم ودبي
 د وعسم نا لوقب لاقو . هئافخإ نكمي ال امو اهازإ نم رهظي ام ءاسنلا ىز ىف
 . مهريغو ىعخنلا مهاربإو ءازوجلا وبأو ني ريس ناو نسحلا|

 ام الإ نهتنيز نيدبي الو » : هنع هللا ىضر سابع نبا نع شمعألا لاقو

 ةمركعو ءاطعو رمع نبا نع ىورو . متاحلناو اهفكو اهجو : لاق « اهنم رهظ
 : ٣ر كلذ وحن مه ريغو ىعخنلا مهاربإ و كاحضلاو ءاثعشلا ىلأو ريبج نب ديعسو

 قاعإ وبأ لاق امك اهئادبإ نع نيهن ىتلا ةنيزلل ًاريسفت نوكي نأ لمتحم اذهو

 « نيتايز نيدبي الو » : هلوق ىف لاق هللا دبع نع صوحألا ىلأ نع ىعيبسلا
 : لاق ءدانسإلا اذبم هنع ةياور ىو «ةدالقلاو لاخلحلاو ج ولمدلاو طرقلا ةنيزلا :

 ىهو بناجألا اهارب ةنيزو «راوسلاو متاحللا :جورلا الإ اهارب ال ةنيزف ناتنیز ةنيزلا

 لحي ال نمم هللا ىمس نيذلا ءالوه نيدبي ال : ىرهزلا لاقو . بايثلا نم رهاظلا

 اهنم ودبي الف سانلا ةماع امأو « رسح ريغ نم ةطرقألاو ةرمخألاو ةروسألا الإ هل

 . لاخلبلتاو متاحللا : « اهنم رهظ ام الإ » ىرهزلا نع كلام :لاقو . متاوحللا الإ
 Sa ا 00 بريا

1 

 املعو بايثلا ىلع راصتقالا ةياور فو « بابلجلاو بايثلا رهظ ام نأ دوعسم

 0 اوذخ » ىلاعت هلوق ف اسلع ةنيزلا قالطإ ءاجو « دمحأ مامإلا رصتقا
Mts : 2 . 1هب :  : 

 اا بصن ىف ىئليزلا لاقو . حور ) نيتثا برحبلا ىف ام ىلع دجسم لك

 دوعسم نبا نع ةديج قرط نم هريسفت ىف ىربطلا ج رخأو
 وع اق

 5 . ( فلؤم ) ىوق هدانسإ : ةيرادلا ىف ظفاحلا لاقو : باشلا
 و هنأ اع “| ٠ . م

 ا ن م نبأ دبعو ةبيش ىنأ نبا هجرخنأ كلذكو ۲)
 < و ١٠طاب ا 5 ` 5

 نطابو هجولا ةعقر : « اهنم رهظ ام الإ » : ىلاعت هلوق ىف
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 نيفكلاو هجولاب « اهنم رهظ ام هريسفت اودارأ هعبات نمو سابع نبا نأ لمتحيو
 هننس ي دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلاب هل سنأتسيو روهمجلا دنع روهشملا وهو

 ركب ىلأ تنب ءامسأ نأ » اهنع هللا ىضر ةشئاع نع كليرد نب دلاخ نع هدنسب
 نإ عءامسأ اي : ,لاقو اهنع ضرعأف « قاقر بايث اسيلعو لي ىلا ىلع تلخد

 ههجو لإ راشأو « اذهو اذه الإ ام یر نأ حلصي لن ضيحلا تغلب اذإ ةأرملا

 كليرد نب دلاخ « لسرم وه : ىزارلا متاح وبأو دواد وبأ لاق نکل « « هيفكو

 . لعأ لاو ٠ ابله هلا ىضر ةشئاع نع عمسي مل

 نيعباتلا و ةياحصلا نيب هيف فلتخم هنأ « رهظ ام » ريسفت ىف مالكلا لصاحو
 ةجح الف كلذ ىلعو < بايلجلاو بايثلاب هورسف هعبات نمو دوعسم نب هللا دبعف

 اهرتس بجي ىتلا نع ممانشتسا ! معن « باجحلا نع نيفكلاو هجولا ىنثتسا نمل هيف
 . ىلاعت هللا ءاشنإ ىتأيس اک < هلاثمأو ركب ىأ تنب ءامسأ ثيدي تباث ةولصلا ف
 نيدبسي الو » :ىلاعت هلوق اورسف |اههعبات نمو رمع نب هللا ديعو سابع نبا هللا دبعو
 « نيينعل لمتحم وهو . نافكلاو هجولا هنإ : مهوقب « اهنم رهظ ام الإ نهتنيز
 ىلإ افر لوقلا اذه عجر اذه ىلعف ءاهئادبإ نع نيهن ىلا ةنيزلل ريسفت هنأ :لوألا
 ىنعملاو « تاينثتسم نم نافكلاو هجولا نکی ملف « هنع هللا ضر دوعسم نبا لوق ین نعم

 نايئثتسم نافكلاو هجولا ناك لاّحالا اذه ىلعو < رهظ امل ريسفت هنأ : ئاللا
 1 باجحلا نم

 هسبلت ام ةئيرلا : نآرملا تالکشم یف هدقرم هللا رون رونألا انخيش لاق
 نيف ام عيل نهلجرأب نرضب الوو : ىلاعت هلوق هيلع لد دمف :نافكلاو هجولا ال

 ةمئألا نيب فالحللا هيف عقو فتاللتخخالاو لاتحالا اذهلو « ةنيزلاب ملعف ٠ نهتنيز نم

 e كلا ياتكىجليزلل ةيارلا بصن ىف اذك . هلثم اهنع هللا ىضر ةشئاع حابر دا ني دام TT ر ىف نارام
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 ةرهاظلا نيزلا عقارم نأ هللا همحر ةفينح ىنأ مامإلا بهذم نم روهشلاف . نيد
 ريغ نم ابلإ رظنلا مرحي الف « اقلطم ةروعب تسيل نيمدقلاو نيفكلاو هجولا نب
 ةيبنجألا نه ىبنجألل رظنلا لحي الف © ناسحتسالا باتك نم عيبلا ىف ال « ةوهس

 نينمومال لق » : ىلاعتو كرابت هلوقل « نيفكلاو هجولا الإ اهندب رئاس ىلإ ةرحلب
 هجولا ىهو  ةرهاظلا ةنيزلا عضاوم ىلإ رظنلا نأ الإ « مهراصبأ نم اوضني

 نم دارملاو « اهنم رهظ الإ نهتنيز نيدبي الو » : ىلاعت هلوقب صخر - نافكلاو

 . « هجولا ةنيز لحكلاف « نافكلاو هجولا ةرهاظلا ةنيزلا عضاومو « اهعضاوم ةنبزلا

 5 ءاطعلاو ذحخألاو « ءارشلاو عيبلا ىلإ جاتحت اجال فكلا ةنيز متاصللاو

 لوق اذهو « فشكلا اهل لحيف «نيفكلاو هجولا فشكب الإ ةداع كلذ اهنكمبالو

 ىلإ رظنلا لحي هنأ هللا همحر ةفينح ىنأ نع نسحلا ىورو . هللا همحر ةفينح ىأ

 E ىا ب اف نل

 هجولا دارملا انباحصأ : لاق : لاقو ع 888 : ۳ ) ىداصجلا ح رص هلثمو

 بهذم نم روهشملاو « ةوهشلل نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلا زوج الو : لاق مث .نافكلاو

 ةرورضلا دنع الإ الإ رظنلا لحي الف « ةروعلا نم نيفكلاو هجولا نأ كلام مامإلا

 اك ةمحرلا هيلع ىعفاشلا بهذمو « ةجلاعملاو ةداهشلا لمحتك كلذل ةحيبملا

 ةأرملا ن رظنلا ىف ةروع نيعوكلا ىلإ | (طبو اهرهظ نيفكلاو هج ونا نأ : رجاوزلا

 ضعب بهذو . ةالصلا يأ ةرحلا نم ةروعاسيل اناك نإو < حصألا ىلع ةمأ ولو

 ر سیلو ةنتفلا تنمأ نإ نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلا لح ىلإ ةيعفاشلا

aرل ةمرح لاعو ءامهاوس ام ةرحلا ةروع نأ ىلع اليلد  . 

 . ( اصخلم حور ) ةروع هرظن مرح ام لك سيل هنأ ىلع كلذ

 '« ره ام » ىنعم ىريسفت ىف فالتخالا ركذ دعب ىدمحألا ريسفتلا فو

 : سمللاو رظنلاو ىطولا لصف ردص ىف ةيهاركلا باتك ىف ةيادملا بحاص لاند
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 هلو, . ىلاعت هلوقل اهيفكو امهجو ىلإ الإ ةيبذجألا ىلإ لجرلا رظني نأ زوجي الو

 لجكلا « اهنم رهظ ام١١ : سابع نباو ىلع لاق . « اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي
 ةيآلا هذهب كلسمت هنأ دوصقملاو .ء رخل ىلإ مالكلا د رسو .اهعضاوم دارملاو متاحللاو
 ع ةمدقم ماضناب الإ كسمتلا متي الو « اهيفكو امهجو ىلإ الإ لجرلا رظني ال نأ

 ىنجألا رظانلل زوج هنأ ملع « هجولاو ثكلا راهظإ اهل ىلاعت هللا زوج امل هنأ ىه و -

 بناج نم وه ام نود ةأرملا بناج نم وه ام ةيآلا فروك ذملاف الإو ءامهلإ رظنلا
 ىلإ رظنلا زوجي مل ىواضيبلا بحاص ىرث كلذلو « كلذ نم وه نبأ و رعظانلا
 : ليقو : لاق ثيح ءفكلاو هجولا راهظإ زاوجب نقبت هنأ عم « فكلاو ؛ هجولا
 رهظألاو « ةروعب تسيل اهنأل نافكلاو هجولا وه ىنثتسملاو ءاهعقاوم ةنيزلاب دارملا
 جوزلا ريغل لحي ال ةروع ةرحلا ندب لك نإف « رظنلا ىف ال ةولصلا ىف اذه نأ
 الو «همالك اذه . ةداهشلا لمحت و ةجلاعملاك «ةرورضل الإ اهنم يش ىلإ رظنلا مرحناو
 . ( ۳١۷ - ص ىدمحأ ريسفت ) ینا - هس ی

 نع هلأست ياي ىبنلا دنع ترضح ةأرما مم م لصفلا ةعقاو لعلو : تلق
 ههجو مالسلاو ةولضلا هيلع فرصف اسمأ] رطني لضفلا لعجو < ماكحأ الأ ضعي

 ةيطغتب ةأرملا رمأ» ١ مالسلا و ةواصلا هيلع هنأ ثرح :ىواضبلا لاف ام ديت اهنع
 هراتخا ىذلا وه اذهو . رهاظ وهو ٠ امنع لصفلا هجو فرص نكلو « هجولا
 ىنجألا لجرلا زوج ة ةرهاظلا ةنيزلا نم ناك اف : لاق ثحح « هريسفت ىف نزادلا

 فح م اذإ ٤ تارورضلا نم هوحنو ةداهشلا لمح له : هرورسسا هيلإ رطنلا
 ردقلا اذه ق صخر امنإو . رصبلا ضع كلذ نم ائيش فاخ نإف « ةوهشو ةنتف
 رئاسو «ةولصلا ىف هفشكب رمؤتو . ةروعب ى 5 نال + اند نم هيدبت نأ ةأرملل

 . یہا - روع اهندب

 سابللا تايفيك صعب ف ةيلهاجلا مەر مده

 دوب ءم دس : . .ه یک ر ضیلو » :ىلاعت هلوف
 صعب ءافخإ ةينيك ىلإ داشرإ ٠ نمويج لع نع رم نرجو ع م
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 "ر لع ةارلا اهيقلت ىتلا ةعنقلا وهو . سيقم نيعمجلا الكو «ةرمأ ىلع ةلقإ 1 تو 6 رام او رللا )39 .٠ امادبإ نع یہا دعب ةئيزلا عقاوم
 ٤ دسحلا ضعب هم ودبي صيمقلا ىلعأ ىف حتف وهو 1ك 2 عمج « بويجلاوو
 مهاردلا عضول بيحلا ىف نوكي ام ىلع هقالطإ اماو . و رو ىنعملا اذهو
 ةيميت نبا هركذ اك « برعلا مالك نم سيلف مويلا اننيب عئاشلا وه اك اهوحنو
 نبا نع متاح ىنأ نبا ىور امك ةبآلا نم دارملاو . ىنعملا بسحب اطحب سيل هنکا
 ناكو « *ىش ام ىري_الثل نهرمحم نهرودصو نهرو رسب نهرما ريبج
 اوديف « رهظلا ءارو نم ةيلهاحبا ةداعك اهنلدسيو «رمحللاب نهسؤر نيطغب ءاسنلا
 نيرجاهملا ءاسن ع راس ةيآلا هذه تلزن امل هنأ ححصو . نهرودص ضعبو نهرو
 ىلاعت هللا لزنأ ام اناعإو ًاقيدصت ءابب نرمتخاف نهطورم نققشف ءاهف ام لاثنما ىلإ

 اضخم عورو هلع يح
 : باجحلا مكح نع مراحلا ءانثتسا

 وأ نومابآ وأ » نهجاوزأ ىأ « نبتلوعبل الإ نوتنيز نيدبي الو » :ىلاعت هلوقو
 ذأ لاق . ) نمناوخإ ي وأ نمماوخإ وأ نہ تا وعب ءانبأ وأ اا وأ نمل وعب ءانآ

 ام دعب « رظانأا رابتعاب هنع ةصحخرلا داوم ضعب ءانثثسال ىهنلا ررك : دوعا

 . ( ريثك نبا ) ج ربت ريغ نم نكلو « اهتنيزب رهظت نأ اه زوج

 عقوت ةلقو «نهنيبو مهيب ةيرورضلا ةطلاخلا ةرثكل مه ةنيزلا ءادبإ زاج امنإو

 5 اذهو «ةمدخلاو ةنبملا دنع ودبي ام نبنم اورظن نأ مهو < مهلبق نم ةنتفل

Î ٍْءابأ مهلث الز : | مآ ألا ابار  
 0 « كلذك اولع نإو ءابالا ءابآ لب « نيبرقألا ءابالاب ًاصاخ سيئ

 عار «انبأ 3 £ 00 4

 1 ! و مهمعي لب « نييبلصلا نينبلاو ءانبألاب ًاصاخ سيل اذكو . تاهمألا
TNبال ةوخإلا مهو ناع؟  

 ر ا 2 لمشي ام ناوخإلاب دارملاو « اولفس نإو نينبلا ىد
 وامهو فايخالا NE ا
 قا ع د © ى 0[ نم 'لجرلا دالوا مهو « تاللعلا یبو مد

 . تاوخألا يف لاقي كلذ ريظنو . ىتش ءابآ نم ةأرلا
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 هيف فالحللا نايبو رافكلا ءاسن نم باجحلا ىف مالكلا

 ءةمذلا لهأ ءاسن نود تايسملا ءاسنلل اضيأ اهتأيزب رهظت ىنعي « نبئاسن وأو

 ءاسن ىف هنأ الإ « ءاسنلا عيمح ىف اروح ناك نإو كلذو « نهاجرل نهفصت الل

 مارخ كلذ نأ ملغت اهنإف ةملسملا امأف ؛ علام كلذ نع نهعنمي ال نهنإف دشأ ةمذلا لهأ

 اهجوزل اهتعنتف ةأرملا ةأرملا رشابت الو : ال ا لوم هلابك دقو ب نع رعد

 روصنم نب ديعس ىورو .ذوعسم نبا نع نرححصلا ىف هاجرخأ «املإ رظنب هنأك

 بتك هنع هللا ىضر باطلا نب رمح نأ سيق نب ثراها نع هدنسب هننس ىف

 تاماحلا نلخدي نيملسملا ءاسن نم ءاس نأ ىنغلب هنإف ! دعب امأ » ةديبع ىنأ ىلإ

 رخآلا مويلاو هللاب نمت ةارمال لحي الف « كلبق نم هئاف « كرشلا لهأ ءاسن عم

 .:لاق « نيئاسن وأ » : هلوق يف دهاجم لاقو . « امام لهأ الإ اهتروع ىلإ رظني نأ
 فشكتت نأ ةملسملا ةأرملل سیلو 7 نيئاسن نم تاكرشملا سيل 1 تالسإلا نېماسن

 . ( هظةلب ريثك نىا ) ةكر شم ىدي نيب

 اهمصأ ناهجو ةملسم ىلإ ةيمذ رظن ىف ىوونلا ةبضور فو :حورلا ىف لاق
 حصألا 2 ج اهنملا فو « عنملا ىروغبلا دنع اهصصأو ع ةملسم اك 5 لازغلا دنع

 نم عح هلمتعاو « ىبذجألاك اهعم اهنأ هااضتقمو « ةملسم ىلإ ةيمذ رظن ميرحت

 ةملسم نم ةئبملا يف ودبي ال ام ىلإ اهرظن ميرحت حصألا : رجح نبا لاقو . ةيعفاشلا
 ثيداحألا ىف دراولا نينمؤملا تاهمأ ىلع تايمذلا لودثدو . اهمرحمو ابةديس ريغ

 هنأ بهذملا : ىزارلا مامإلا لاقو . ةنهملا يف ودبي ام اهنم اهرظن ليلد ةحيحصلا
 ؛ بابحتسالا ىلع لومحم فلسلا لوقو « ءاسنلا عيمج نهئاسنب دارملاو «ةملسملاك
 نع تاملسملا باجتحا نكمي داكي ال هنإف « مويلا سانلاب قف رأ لوقلا اذهو

 . ( هظفلب حور ر ىهتنا  تايمذلا

 هيبعلا امأو «رفاوك ولو ءامإلا نم ىأ « نهناميأ تكلم ام وأ » : ىلاعت هلوق
 بهذم ىف نيلوقلا دحأو هللا همحر ةفينح ىنأ بهذم اذهو « بناجألك مهف

 الص
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 مسا اا لوقلاو « ةيعفاش ]| نم ريثك هححګو ؛ ةمرلا هسيلع فال
 < هن عجر مث «بيسملا نبا بهذ ةمالاك دبعلا نوك ىلإو .اضيأ حصصو ؛ مراحل
 لوحف مهنأب للعو . .روكذلا نود ثانإلا ىف امنإف ٠ رولا ةيآ مكلرغبال : لاق
 اك « ةلمجلا ىف حاكنلا زاوجل مهيف ةققحتم ةوهشلاو ؛ مراحم الو ًاجاوزأ اول
 . ةيادهلا ىف

 رعش ىلإ دبعلا رظني ال » :اولاق مس نريس نباو نسحلاو دوعسم نبا نع یورو
 مالغ ىري له لئس هنأ » سواط نع رذنملا نباو قازرلا دبع جرخأو . « هتالوم

 لجر امأف « ًاريسي امالغ نوكي نأ الإ كلذ بحأ ام : لاق ؟ اهمدقو اهسأر ةأرملا

 ضعب نع ىورو « [ينع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأو ةشئاع بهذمو .« الف ةيحلرذ

 رظنيام هتديس نم رظني نأ دبعلل زوي هنأ : مهنع ىلاعت هللا ىضر تيبلا ا 0
 ی ام نارلاكم نع نيس نينمؤملا تاهمأ تناك :دهاجم نعو « ن ونثتسملا كال
 . مهرد 9

 هلل ىضر سنأ نع قهيبلاو هيودرم نباو دواد وبأو هدنسم ین دمحأ جرخأو

 ىلعو « اهل هبهو دق دبعب اهنع ىلاعت هللا ىضر ةمطاف قأ يي ىتنلا نأ ٠ هنع ىلاعت

 هب تطغ اذإو « اهيلجر غلبي مل اهسأر هب تعنق اذإ بوث اهنع ىلاعت هللا ىذر ةمطاف

 سأب كيلع سيل هنإ : لاق ىقلت ام ؛ 4 ىلا ىأر الف « اهسأر غایب مل اهيلجر ٠

 ینالاو و ركذلا نيب قرفلا مدع ةي آلا رهاظ هيضتقي ىلاو .« كمالغ و كوبأ دعا

 رصخأ هنإف « .نبئامإ وأ : : ليقل ةصاخ ثانإلا دارملا ناكول هنألو . ا ف

 . قرفلا مدعب لوقلا ىوق « كلذ ىلإ روك دملا ربا
 اذإو . د صا ى صنو

 هبف مالغلا نإ 5
خلا نع باوجلا ىف ليق ام نسحأو . بعص كلذ نع ىصنفتلاو

 : ري

 . ( هظفلب حور ر لمأتف هب ةقيقح صتخي مالغلا ذإ ايبص ناك

 رك ذ ةدئاف لاطبإ ىلإ یدو اذه : : ليق

 نلف: ۴۳ اصلا لاق
eهلوقي ةبآلا ىن ءاسنلا رکذ دق هزل : 

 كالذك سيل : هل ليق . عضوملا انه ين نيمي
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 زوال ءامإلا نأ ناظ نظي نأ زاجف « تالسملا رئارحلا نهب دا رأو « نيئاسن وأ »

 نأ ىلاعت نابأف « اهنم هيلإ رظنلا ةرحلل زوجي ام ىلإو « نبتالوم رعش ىلإ رظنلا نه
 . ءاوس كلذ ىف ةرحلاو ةمألا

 لاجرلا نم ةبرإلا ىلوأ ريغ ريسفت
 « لاجرلا نم ةبرإلا ىلوأ ريغ نيعباتلا وأ » : ىلاعت هلوق

 لاقو « هل ةوهشال ىذلا لفغملا وه : امسع ىلاعت هللا ضر سابع نبا لاق

 ‹ هركذ موقيال ىذلا ثنخلا وه : ةمركع لاقو « هلبألا وه : دهاجم
 ةورع نع ىرهزلا ثيدح نم حيحصلا , ينو . فلسلا نم دحاو ريغ لاق كلذكو

 ازناكو وکو هللا لوسر لهأ ىلع لشد ناك امنع نأ» اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع

 اهنإ : لوقي « ةأرما تعني وهو ااو ىنلا لخدن « ةبرإلا ىلوأ ريغ نم هنودعي

 ىرأ الأ : ای هللا لوسر لاقف ءناڼپ تربدأ ترردأ اذإو < . عبرأب تلبقأ تلبقأ اذإ

 ةعح موي لك لخدي ءاديبلاب ناكف . هجرخأف <« مكيلع نلخ ديال « انههام ملعي نه

 . ( هظفلب ريثك نبا ) ١ معطتسيل

 هلبألا ةبرإلا ىلوأ ريغ نأ دهاجم نع ةعاجو ريرج نبا جرخأ : حورلا فو
 نعو « هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع ىلأ نع كلذ ىورو .ءاسنلا رمأ فرعيال ىذلا

 ىلوأ ريغ ريسفت ىف ىلوألاف . ةيطع نبا لاق امك نونحما هلثمو « هوتعملا هنأ ريبج نبا :

 ثيحب نهرومأ نم ايش نوفرعيالو « ءاسنلاب مط ةجاحال نيذلا مه مہنأ ةبرإلا

 ريغ ىف ءاقتكالا ىرأ الو . بناجألل نهنوفصي الو « ةشحافب مهسفنأ مهتدحنال
 اك « ةيلكلاب ءادبإلا ةدسفم هب ىفتنتال ذإ « ءاسنلا ىلإ ةجاحلا مدعب ةبرإلا وأ

 اذه ىلإ ءامبإ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ندع روكدملا ربحلا ف لعلو . ىفخبال
 . ( ًاصخلم حور )

 ىلع ال « ءاسنلا رمأ نم اعيش فرعيال ثيحب ساوحلا لالتخا ىلع مكحلا رادف
 ىف مهنإف « مرملا خيشلاو بوبجملاو نينعلا هنم جرخف ءطقف ءاسنلا ىلإ ةجاحلا مدع
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 “ا حرص هلثعو ملم ںاحتحالا بمن لاجرلا رئاسك تايبنجألا ىلإ رظنلا
e , : 4رجح نب  

 ىو نوباتلا یو ر مورا ىف ورک د اك جالا حرس ف هللا همر کما
 هع هدهع ىف ةعقاولا صوصملل ينافتا انهه هرك ذو + ةوعدلا ىف نويليفطلا مه ةب آل

 ره نم باجحلا نم ىنثتسملا لفطلا نايب

 ى ءاستلا اروع ىلع اورهظب مل ندا لفطلا وأ » : ىلاعت هلوق

 ناك نإ امأف ؛ ءاسنلا ىلع هلوخدب سأب الف كلذ مهفيال ًاريغص لفطلا ناك اذإف
 ءانسحلاو ءاهوشلا نيب قرغيو « هبرديو كلذ فرعي ثيحب هنم ًابيرق وأ اقهارم
 ًامعان- مادام دنولا لفطلا : بغارلا لاقو .ىبتنا  ءاسنلا ىلع لوخدلا نم نكمالف

 4 ١ 8 یک حو ىلع او رهظي نيل: : اوأ» « الفط رک < : لاق ‹ ١- اع عقب دق

 قهارملا ريغ ىلع قلطي هنأ ىلإ رعشم ةغلاا ثيح نم لفطلا ظفلف : تلق

 8 ملعأ ىلاعت هللأو . ءاسنلا رمأ نم ائيش فرعيال ىذلا

 مه ةيالا « نيذلا لفطلا وأ » : ىلاعت هلوق ىف هلعل : صاصجلا لاق

 لاق . « کنم محلا اوغلبي مل نيذلا » : ةداتق لاقو ٠ رغصلا نم نوردي ال نيذلا

 ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي مل مهنأ ىنعم نآل « رهظأ دهاجم لوق : ركب وبأ

 ْ 0 مهفرعم ةلقو مهرغصل « لاجرلاو ءاسنلا تاروع نيب نوزيم ال أ
 تاقوالا ىف ناذيتسالاب ءاسنلا تاروع فرع دق ىذلا لفطلا ىلاعت هللا رمأ دقو

 ۰ منم ملحلا اوغلبي مل نيذلاو كئاعأ تكلم نيذلا مكتذأتسيل ١ : هلوقل ؛ ةناللا

 اذينسالاب رؤي ال ىذلاو « ءاسنلا تاروع ىلع علطاو كلذ فرع ىذلا هب دارأو

 1 ( هظفلل صاصج ر كاذ نم رغصا
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 ىلا توص راهظإ

 لاق . « نهتنيز نم نيفخي ام ملعيل نهلجرأب نبرضي الو » : ىلاعت هلوق

 تماص لاخلخ اهلجر قو قيرطلا يف "ىثمت تناك اذإ ةيلهاجلا ىف تناك : ريثك نبا

 نع تانمؤملا هللا ىهنف «هنينط لاجرلا عمسيف ضرألا اهلجرب تبرض هتوص معي ال

 ىح وه ام رهظتل ةكرحب تكرحتف ًاروتسم اهتنيز نم “یش ناك اذإ اذکو . كلذ لثم

 ا .. ىهلا اذه ىف لخد

 زوجم ال لاجرلل ةيفحلا ةنبزلا رهظب یش ن لك

 مشيف اهتيب نم اهجورخ دنع بيطتلاو رطعتلا نع ىبنت اهنأ كلذ نسو
 ىلا نع ىسوم ىبأ نع هدنسب یذمرتلا ىسيع وبأ لاق دقف < اهميط لاجرلا

 ىهف سلحماب ترف ترطعتسا اذإ ةأرملاو « ةيناز نيع لك » : لاق هنأ يلع

 اذهو . هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع بابلا ينو : لاق «  ةيناز ىنعي  اذكو اذك

 هتيقل : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع دواد وبأ یورو . حيحص .نسح ثيدح

 نم تثج « رابجلا ةمأ اي : لاقف « راصعإ اهليذلو بيطلا حبر اهنم مش ةأرما

 تعمس ىلإ : لاق « معن : تلاق ؟ تبيطت : اه لاق « معن : تلاق دجسملا

 ىح « دجسملا اذه بيطت ةأرما. ةاولص هللا لبقي ال » :لوقي الع مساقلا ابإ ىح

 . ةبيش ىلأ نب ركب ىلأ نع هجام نبا هاورو « ةبانجلا نم اهلسغ لسغتف عجرت

 ىور «جربتلا نم هيف امل قيرطلا طسو ىف ىثملا نع نيهن نأ ًاصيأ كلذ نمو
  دجسملا نم جراخ وهؤ فني ىنلا عم هنأ ىراصنألا ديسأ ىلأ ندع دواد وبأ
 نرخأتسا » :ءاسنلل ا ها لوسر لاقف قيرطلا ىف ءاسنلا عم لاجرلا طلتخا دقو

 قصلت ةأرملا تناكف « قيرطلا تافاحب نكيلع « قيرطلا نققحت نأ نكل سيل هنإف

 . (ًارصتخم ريثك نبا) ىهتنا  اهقوصل نم رادجلاب قلعتيل اهبوث نأ ىتحرادجلاب

 # نأ +
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 1 ؟ ال مأ ةروع ةأرملا توض نأ ىف مالكلا

 ىف ةغلابملا نم هنيع ءادبإ نع ىہلا دعب ىلا توض ءادبإ نع ىسبنلا يو
 ىببللا ىلع ىہلا اذه لدتسي امبرو « ىن ال ام هعضاوم ءادبإ نع رجزلا
 وص نأ ( ١ ر ليمأ هيلإو ةيعفاشلا تاربتعم ىف روكذذملاو . نيهتوص عامساب

 هنحب امك هب ذتلا نإ اذكو «© ةنّتف هنم ىشحخ نإ الإ هعامس مرحي الف « ةروعب ں ميل
 ةمغن نأ لزاونلا ىف حرص : مالا نبا مامإلا لاقف ةيفنحلا دنع امأو . ىشكرزلا
 نسج الف «ءاسنلل قيفمصتلاو لاجرلل ريبكتلا » : ا ینا لاق اذلو ‹ ةروع ةأرملا

 ىهنا - لجرلا اهعمسي نأ

 تافرتم رثكأ هسبلي ام اهئادبإ نع ىبنملا ةنيزلاب قحلي امم ىدنع نأ ملعا مث
 جوسنم ءاطغ وهو «نهتويب نم نجرخ اذإ هب نريستيو نهبايٿ فوف اننامز ىف ءاسنلا

 ‹ نويعلا رهي ام ةيضفلا وأ ةيبهذلا شوقنلا نم هيفو «ناولأ ةدع ىذ ريرح نم
 بناجألا نيب هب نييشمو كلذب جورحللا نم نه مهوحنو نهجاوزأ نيكمت نأ ىرأو
 ظ مدع نم ًاضيأ ىولبلا هب تمع ام هلثمو . ىولبلا هب تمع دقو « ةريغلا ةلق نم

 . ( حور ) هب نبن ورمأي أ ريثكو «كاذب نهتاوعب ناوخإ نم ءاسنلا رك باجتحا

 نم لقع دق : ركب وبأ لاق : (۳۹۳ : ۳) صاصجلال نآرقلا ماكحأ فو

 عامس نع ىہلا ف صنلا دروول « اهراهظإو ةنيزلا ءادبإ نع ىبنلا ظفللا ىنعم

 نيهجولا ىنخأب زحي مل اذإف «ةنيزلا هب ملعب امم ىهنلاب ىلوأ ةنيزلا راهظإ ناك ذإ ءابتوص

 ثيحب مالكلاب اهتوص عفر نع ةيبنم ةأرملا نأ ىلع ةلالد هيفو . امهرهظأب زي م

 « اهاخلخ توص نم ةنتفلا ىلإ برقأ اهتوص ناك ذإ « بناجألا كلذ عمسب

» 
 لوقلاب نعضخت الف » : ىلاعت هلوق ريسفت يف انم رم دقو : تلق تلق

)١( 

 مر نع لب « ًاقلطم بناجألا عم مالكلا نع نع ىلاعت هللا نهعن مل ثيح هديؤي ام

 فلؤم ) طقف هيف جنغتلاو لوقلا ( .
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 ةيبنم ةأ رملاو < ترا عفر ىلإ هيف جاتحب هنأل « ءاسنلا ناذأ انباحصأ هرك :كلذلو
 :ىرقأ كلذ ناك ذإ «ةوهشلل اههجو ىلإ رظنلا رظح ىلع ًاضيأ لدي وهو . كلذ نع

 . ىهتا - ةنتفلاب ىلوأو ةبيرلا ىلإ

 ماكحألا نم ةسداسلا ةيآلا تمظتنا ام ليصفت

 اك « بناجألا لاجرلا نع رصبلا ضغب تارومأم ًاضيأ ءاسنلا نأ : لوألا
 . هيلع عمجم ردقلا اذهو . تايبنجألا ءاسنلا نع رصبلا ضغب نورومأم لاجرلا نأ
 ناكءاوسو ءالوأ ةوهشب ناك ءاوس هقالطإب لاق نم مهنف « هليصفت ىف اوفلتح ا مث
 ةأرملا ىلإ لجرلا رظن مرحي اك : ىعفاشلا ىكملا رجح نبال رجاوزلا ىنف . ةيعفاشلا روهمج بهذم وهو «باتكلا قالطإب الدتسم«هريغ وأ ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ىلإ رظنلا
 ةييمرحم امهنيب ناك نإ ! معن « ةنتف فوخ الو ةوهش الب ولو < هيلإ اهرظن مرحب
 . هتبكرو رخآلا ةرس نيب ام ىدع ام ىلإ لك رظن ةرهاصم وأ عاضر وأ بسن

 ةوهشلل ناك امب وأ «ةبكرلاو ةرسلا نيب امب ةديقم ةمرحلا نإ :لاق نم مهنمو
 . لاجرلا نم بناجألا ىلإ ةأرملا رظن زوجي كلذ ىوس ام ىو « ةنتفلا تفيخ وأ
 نوبعلي مهو : ةشيحلا ىلإ ترظن ثيح اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحم اولدتساو
 بالا ىف رصبلا ضغب رمألاف لوقلا اذه ىلعو « ىلوأو لضفأ هقالطإب رصبلا ضغ !ش دلع ی ! معن , روهمجلاو ناخيشلا هاور اك اع ىنلا فلخ ةسمئاق ىهو « بارحلاب
 . هللا همحر ىعفاشلا باعصأ ضعب بهذ هيلإو ةيفنحلا بهذم وهو « قايسلا ةنيرقل ةوهشلاب ديقم وأ « بدنلا ىلع لومحم

 ET : ه ر عئادبلا ىف لاق

 نأب سأب الو . ةبكرلاو ةرسلا نيب ام
 ضعغ باشلل لضفألاو « اهسفن ىلع
 دلا ثودح فوخ نم هيف ال

 ىنجألا نم رظنلا اهل لحي الف ةأرملا امأو
 نمأَت تناك اذإ كلذ ىوس ام ىلإ رظنت
 ةباشلا اذكو « ةيبنجألا هجو نع رصبلا

 . ىبهتنا  ةنتفلا يف عوقولاو « ةدحي
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 ' ناك نإ : باصصألا بتك ضعب ين روكذملاو : رجح نبال رجاوزلا فو
 ا « مرحي ال امنودب نإو « مرح ةوهشب ةبقرلاو ةرسلا نيب ام ادع اه ىلإ اهرظن

 ةيفنولا دنع بهذملا لصاحف . نسحأو اهب ىلوأ لصأ بناجألا نع اهرصب اهضغ

 نم ةبكرلاو ة ةرسلا نيب ام ىلإ ةأرملا رظن نأ وه هللا همحر ىعفاشلا باعصأ ضعبو

 . زاج الإو مرح ةوهشب ناك نإ كلذ ىوس ام ىلإو « اًملطم مارح لاجرلا باجأ

 نم نييلع مرح ام لك نع جورفلا ظفحب تارومأم ءاسنلا نإ : ىناثلا
 8 هلاثمأو قاحسلاو انزااو ءادبإلا

 وه انك « اهئادبإ ىلإ نررطضا ام الإ نهتنيز ءادبإ نهلع مرحي : ثلاقلا

 ‹ هريغو ريثك نبا نع هريسفت نم رم ام ىلع « رهظ ام الإ » : ىلاعت هاوق لولدم

 هليصفت نم یش رم دقق ؟ ال مأ را 3 يتولد ف 2

 ن ضفتي خيب« اف دات خار تیت نيلع عر عبارلا

 ¢ رمحلاب ردصلاو قنعلاو سأرلا راسي تارومأم نه لب ¢ ةنضطارلا نهتيز نم

 . « نمويج ىلع نهرمحب نيرضيلو » : ىلاعت هاوقب

 جوزلاف < مراحلاو جوزلا ىلع الإ نبتيز ءادبإ نييلع مرحب : سماحلا

 ةنهملا دنع ودبي ام ءادبإ مهدنع زوجي مراح نم هاوس امو « 'ىش لك اهنم هل لع

 ىف اوفلتخاو « ًاعاجإ نيلسملا ءاسن دنع ةئيزلا ءادبإ زوج كلذكو . ةمدخلاو

 كاذكو . ديبعلا ف اوفلتخاو « ًاعامحإ نمئامإ دنع اهادبإ زوجي كلذكو . رفاوكلا

 ةلقل نيذلا مهو ‹ لاجرلا نم ةبرإلا ىلوأ ريغ ةنيزلا ءادبإ ةمرح نع ىنثتدملا نم

 ىنثتسملا نم كلذكو . ءاسنلا رمأ نم ايش نوف رعب ال
 هساوح» لالتخاو مهلقع

 E ىردي الو 6 ءاهوشلا 1 ١
 نم ءانسحلا فرعي ال ىذا قارما ريغلا لفطلا

 ٠ ءاسنلا رمأ 2
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 راهظإل اببس نوكي ام لكو « ىلحلا توص. راهظإ نهيلع مرحي ؛ سداسلا
 ةعامج دنع نهسفنأ توص هيف لخ ديو <« جورتللا دنع رطعتلا نم ةنطابلا نهتايز

 . ىبنا  مهريغل افالخ

 . ةعباسلا ةبآلا
 ءاسألا نم دعاوقلاو » : لجو زع هلوق : اضيأ رونلا ةروس نم ةسداسلا ةيآلا

 ‹ ةنيزب تاجربتم ريغ نيبايث نعضي نأ حانج نييلع سيلف ًاحاكن نوجري ال قاللا
 . « ملع عيمس هللاو نملريخ نففعتسي نأو

 تدعق دعاق ةأرما : تيكسلا نبا لاق « ءاسنلا نم زئاجعلا « دعاوقلا »

 دوعقلا نرثكي نبنأل « دعاوق زئاجعلا تيمس : ةبيتق نبا لاقو « ضيحلا نع
 نه قبي ملو « نسيأ ثيح عاتمتسالا نع نهدوعقل : ةعيبر نبا لاقو « نينسربكل
 ىأ ةفشاك ةفص « احاكن نوجري ال ىتاللا » : ىلاعت هلوقف . جاوزألا ىف عمطم

 « ناي نعضي نأ حانج نبيلع سيلف» : ىلاعت هلوقو « نهربكل هيف عمطيال
 ءادرلاو بالجلاك ةروعلا فشكل اهعضو ىضفي ال ىتلا ةرهاظلا بايثلا ىأ
 : لاق هنأ نارهم نب نوميم نع رذنملا نبا جرخأو . راهللا قوف ىذلا عانقلاو
 نعضي نأ حانج نييلع سيلف » : دوعسم نبا فحصمو بعك نبا ىلأ فحصم يف

 |مهنع یلاعت هللا ىضر ْسابع نباو دوعسم نبا نع متاح ىلأ نبا جرخأو . « نوبيبالج
 ىلع بايثلا ريسفت ىف ضعب رصتقا كلذل هلعلو . كلذك نآرقي ناك اأ
 . ( حور ) بابلجلا

 نم دعاوقلا » كلذ نم ىنئتساو حسنف ةيالا ٠ نهراصبأ نم .نضضغي تانمؤملل لقو» هنع هللا ىضر سابع نبا ىلإ هدنسبو دواد وبأ لاق : ريثك نبا لاقو
 ( نمايث نعضي نأ» : دوعسم نبا لاقو . ةيآلا « ًاحاكن نوجري ال اللا ءاسنلا
 اسو قهاعو رش ناو نابع نبا نع ئور كلذكو + ءادرلاو پالا : لاق



 ب ٤۴۹ -

 ىعازوألاو . ىرهزلاو ةداثقو نسلاو ىعخنلا مهاربإو ءاشعشلا یاو ريبج 1

 . ( ريثك نبا ) مهريغو

 بايلجلا عضوب نج ربتي ال : لوقي « ةنيزب تاجربتم ريغ » : ىلاعت هلوقو.

 ا (زينك نار ةنيزلا نم نويلع اه ىر

 عضولا نم « نه ريخ » رتسنلاو عضولا كرتب ن نار .. لات هلوقو
 نهفافعتسا ءالثه نأ كلذ نم ضرغلا ناكو . ةطقال ةطقاس لكلف ؛ ؛ ةمهتلا نم هدعب

 ىف ام غلبأو ؟ باوشلا نم ةسيزلا تاوذب كنظ اف « نهريخ بايثلا عضو نع
 عضو نأب ًاناذيإ فافعتسالا نم دعاوقلا قح ىف بايثلا عضو مدع نأ كلذ.

 . ( حور ) ؟ بعاوكلاب فيكف دعاوقلا ى اذه « ةفعلا ىف هل لخ دم ال بايثلا

 ماكحألا نم ةيآلا هذه تمظتنا اه

 بناجألا دنع ءادرلاو بابلجلا عض و ىف ءاسنلا نم نئاجعلل ةصخرلا لوألا .

 نعضيال نأ نه ىلوألا كلذ د «سأرلا اهنيو نهتروع رتسي ام نويلع نوکی ام دعب
 فالح ال :صاصملا ركب وب أ مامإلا لاق . باوشلاك نرتستي لب ءادرلاو بابلجلا

 اهنأو « ةباشلا رعشك هيلإ رظنلا ىنجألل زوجي ال « ةروع زوجعلا رعش نأ يف

 نوكي نأ زئاج ريغف ؛ اهتولص داسف ىف ةباشلاك تناك سأرلا ةفوشكم تلص نإ

 زوجعلل حابأ امنإ هنأ ىلع ليلد كلذ ىو « ىبنجألا ةرضحب رامحلا عضو دارملا
 كلذب امل حابأو سأرلا ةاطغم نوكت نأ كعب لاجرلا ىدي نيب اهئادر عضو

 . یتا - ىهتشت ال اهنآل اهديو اههجو فشك

 ¢ ءاسنلا نم باوشلل بايثلا قوف بابياجلا مازتلاو رتسنتلا ديك ات : ىلاثلا

 . بابلجلا عضو دعب لصحت داكت ال ةفعلا نإو
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 باجحلا ىف اثيدح نيعبسب باتكلا تايآ ريسفت

 هنع هللا ىضر سنأ نع بازحألا ةروس ريسفت ىف ىراخبلا جرخأ ١
 رجافلاو ريلا كيلع لخدي ‹ هللا لوسر اي ۰ تلق و : هنع هللا ىصر رمع لاق : لاق

 . « باجحلا ةيآ هللا لزنأف ! باجحلاب نينمؤملا تاهمأ ترمأ ولف

 : هنع هللا ىضر الام نب سنأ نع ( 110/١ : ۲ ) یراخبلا دنع هيفو -۲

 شحج نب تنب بنيز تيدهأ امل باجحلا ةيآ ةيالا هذبب سانلا ملعأ انأ : لاق

 اعدو ًاماعط عنص « تيبلا ىف هعم تناك ای هللا لوسر ىلإ اهنع هللا ىضر

  نوثدحتي دوعق مهو <« عجب مث ج رخ ا ىلا لعجف نوثدحتي اودعمف م موقلا

 ىلإ كل نذوي نأ الإ يالا تويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي » یلاعت هللا نر

 ماقو باجحلا برضف « باجح ءارو نم  هلوق ىلإ - هانإ نيرظان ريغ. ماعط

 . « طئاحلا ىلإ امهجو ةيلوم هتجوزو » :ثيدحلا اذه ىف ىذمرتلا دازو . موقلا

 ةدوس تجرخ» : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىراخبلا دنع هيفو ۳

 < اهفرعي نم ىلع ىنحت ال ةميسج ةأرما تناكو « اهتجاحل باجحلا برض ام دعب

 فيك ىرظناف « ائيلع نيفحت ام هللاو امأ ! ةدوس اي :لاقف باطخلا نب رمع اهآرف

 قو ىذعتيل هنو < يب يف ا هللا لوسر و ةعجار تأفكناف :تلاق : نيجرخت

 لاقف « ىتجاح ضعبل تج رخ ىنإ ؛هللا لوسر اي : تلاقف «تلخدف قرع هدي

 هدي يف قرعلا نأو « هنع عفر مث هيلإ هللا ىحوأف : تلاق . اذكو اذك رمع ىل

 ريسفتلا باتك ىراخ ر نكتجاحل نجر نأ نكل نذأ دق هنإ : لاقف « هعضو ام

 . ( ٤۳١١ : 8 ىرابلا حتف  اضيأ نهجئاوحل ءاسنلا ج ورخ باب حاکنلا باتك ینو

 ( لآرقلا ىف لزبملا ىنعي ر لوألا باجحلاب دارملا :ىرابلا حتف ىف ظفاحلا لاق

 هللا ىصر ربع نأ لصاحلاو (هنع هللا ىضر رمع هدارأ ام ىنعي ر ىناثلا باجحلا ريغ

 هلؤقب حرص ىتح «ىوبنلا مرحلا ىلع بناجألا عالطانمس ةريغ هبلق ىف عقو  هنع

 س 5



 - - 55١

 نأ ىلإ كلذ دكأو «كلءاسل بجحا : مالسلاو ةولصلا هيلغ هل
 داصأ نوصاخمشأ نیدېي ال ا فللذ دغب دصق مث
 ج ورخللا ىف نه نذأو « هنم عنف . كل

 « باجحلا ةيآ تلزن

 ىف غلابف « تارتتسم نك ولو
 . ج رجلا اعفرو ةقشملل ًاعفد نوتجاحل

 اهجوز ةأرملا ناذئتسا باب : ىراخبلا حيحص نم حاکنلا باثك فو ٤-
 .تنذأتسا اذإ » ل ىبثلا نع هيبأ نع ماس نع ؛ هريغو دجسملا ىلإ جورا ىف
 ىلع دجسملا ريغ ساق : ظفاحلا لاق . ها « اهعنمي الف دجسملا ىلإ مك دحا ةأرما
 ةنتفلا نم نمألا عيمجلا ىف طرتشيو « رهاظ امبهنيب عماجلاو دجسما
 . ( ۲۲۷:۹ ىرابلا حتف ر

 ةشئاع نع ةبير ريغ نم مهوحنو شبح ا ىلإ ةأرملا رظن باب : هيفو ده
 ةشيحلا ىلإ رظنأ انأو « هئادرب ىنرتسي ااا ىنلا تيأر» : تلاق هنع هللا ىضر .

 نسلا ةثيدحلا ةيراجللا ردق اوردقاف . ماسأ ىذلا انأ نوكأ ىح ءدجسملا ىف نوبعلي
 . هأ « وهللا ىلع ةصيرحلا

 ىلإ بهذي ناك فنصملا نأ ةمجرتلا رهاظو : ( ۲ ۷۷ : 4 ر ظفاحلا لات

 فلتخاو ةريهش ةلثسم ىهو « هسكع فالحب ىنجألا ىلإ ةأرملا رظن زاوج

 مدقت دقو « زاجأ نم دعاسي بابلا ثيدحو < ةيمفاشلا دنع اهيف حيجرتلا
 نود نسلا ةريغص تناك ةشئاع نأب كلذ نع ىوونلا باوج نيديعلا باوبأ يف

 ةيراجلا ردق اوردقاف» :ةياورلا هذه ىف هلوقب هاوقو .باجحلا لبق ناك وأ ؛ غولبلا

 نأ هقرط ضعب ىف نأو ‹ هيلع ركعي ام مدقت نكل « نسلا ةثيدحلا
 دعب ناك كلذ

ئموي ةشئاعلو عبس ةنس ناك مهمودق نأو « ةشبحلا دفو مودق
 « ةنس ةرشع تس ذ

 ةملس 1 ثيدح عنم نم ةجحو . باجحلا دعب كلذ ناكو ةغلاب تناكف

 ثيدح وهو ( ؟ اتا ناواممعفأ » روهشملا
 . ىوف هدانسإو نئسلا باعصأ هجرخأ

 ثيدحلا ةصق ىف نوک نأ ف 2 .: 2

 مو ما نبا نوكل هتيؤر نم ءاسنلا منع “رش م ةملسمأ اى هاب ١ للا

 لإ ءاسنلا ج ورخ زاوجلا ىنوقيو كل يو و, اے و هركذ اك
 مر ور راوخل یوعیو .هب رغشي الو فشكتي هنم ناك هلعلف  ىمعأ
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 لاجرلا رمؤي ملو « طق لاجرلا نهاري الفل تابقتنم رافسألا و قاوسألا و دجاسملا

 ىلازغلا جنحا اذهبو .نيتفئاطلا نيب كلا رئاغت ىلع ىلع لدف ءءانسنلا مها ري الثل باقتنالاي

 ىف ةأرملا هجوك ةروع اهقح ىف لجرلا هجو نإ : لوقن انسل :لاقف زاوحلا ىلع

 ءطقف ةنتفلا فوخ دنع رظنلا مرحيف «لجرلا قح ىف درمألا هجوك وه لب « هقح

 . ها الف ةنتف نكت ل نإو

 ءا تئدحأ ا ياا ثا وسر كردأ ولد نع هلا ىضر ةشئاع نع 1
 . ( ملم هاور ) « ليئارسإ ىنب ءاسن تعنم امك نهعنم

 مكايإ» : لاق عي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر رماع نب ةبقع نع ۷

 ٠ «توملا محلا : لاق ؟محلا تيأرفأ :راصنألا نم لجر لاقف ؛ءاسنلا ىلع لوخدلاو

 خالاك هب ىلوأ نمو ج وزلا وخأ وه محلاو . ىذمرتلاو لسمو ىراخبلا هاور

 هريغو دعس نب ثيللا هرسف اذك . انه دارملا وهو )2 مهوحنو معلا نبأو معلاو

(MM: ss . 

 دمي رتس رسكلاب «ردحللا » :سوماق ىف لاق . ( ةوكشملا نم هيلع قفتم ر « رودحللا
 تابشخو وكب اني ني كارو كا «رودخألاك « تيبلا ةيحان ىف ةيراحل

 . ها ةروتسم ريعبلا بتق قوف بصنت

 ىفلا ةصق ى هنع هللا ضر ىردفحللا ديعس ىلأ نع بئاسلا ىبأ نع ذآ

 هيب اط عراب الإ :ىوهأف ةمئاق نينابلا نيب هتأرما اذإف » سرعب دهعلا ثيدح

 ( ةوكشم سم هاور ر ثيدحلا« ةريغ هتباصأو

4 

 لبقت ةأرملا نإ » : هيلع : ا هلا لوسر لاق :لاق هنع هللا یضر راج نع 5

 .( ۹ +: ١ ملم هاور ) « ناطيش ةروص ىف ربدتو ناطبش ةروس ىف
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 رع نبا نع دمحأو ملسم هاور « هللا دحاسم هللا ءاسمإ اوعنمت ال و ١١-

 ج ورحنا نم ءاسنلا اوعنمت ال » ملسمل ظفل ىو.( 6 :/ زاك ) هنع هللا فقر

 هآ ق ةازو. 51 ) كردتسملا ىف مك احلا هج رخأو' « ليللاب دجاسملا ىلإ

 هركذ اذكو «نيخيشلا طرش ىلع حي تيدح اذه :لاقو « نه ريخ نهتويبو
 ش . دواد وبأ

 اهسيلتل : لاق ؟بابلج اه سيل انادحإ .هللا لوسر اي :ةأرما تلاق » ۲

 . ( ةركشم هيلع قفتم ) « اهبابلج نه اهتبحاص

 14و هللا لوسر تلأس » . لاق هنع هللا 'یضر هللا دبع نب رباج نع ۴۳
5 1 3 03 ° 03 6 5 2 , 

 دواد واو لمحو ملسم هاور « ىرصب فرصا نا یلرماف ¢ ةءاجفلا رظن نع

 ش ١١١(. :5 ) ىدذمرتلاو

 هلإ اهيلإ لاجرلا رظنيف بيطلا نم ةرهش ىف ج رخت ةأرما نم ام و 4

 دعس تنب ةنوميم نع ىناريطلا هاور « اهتيب ىلإ عجرت ىح هللا طخس ىف لزت مل

 . ( ۲۹۲ :۸ راک )

 نبا نع ىدمرتلا هاور « ناطيشلا اهفرشتسا تج رح اذإف ةروع ةأرملا ) 16

 اهحيمص ىف نابح نباو ةميزخ نباو « بيرغ حيحص نسح ثيدح » : لاقو دوعس
 بيغرت ) ) اتيبرعق ىف ىهواهمر هجو ند نوكت ام برقأو م ادازو هظفلب

 .( ۱۳١ :۱ ىرذم

 « دجسملا ىف رتخبتلاو ةنيزلا سبل نع مك ءاسن اونا سانلا اهيأ اي » 5

 هاور « دجاسملا ىف نرتخبتو ةنيزلا نبءاسن سبل: ىتح اونعاي مل ليئارسإ ىب نِإف

 . ( ج 70: بيهرتو بيغرت ) اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هجام نب

 هنع هللا ىضر رمع نبا نع هانعم لثمب طسوألا ىف ىناربطلا ج رخأو ١-
 . ( ٠۳١١ ؛ ١ ىرذنملل بيغرت ) حيحصلا لاجر هلاجدد
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 ىف اتولصو « اهترجحح ىف اهتواص نم لضفأ اہت ىف ةأرملا هولص » -۸
 ىف مک احلا دوعسم نبا نع 5 وبأ هاور « ایپ ى ای ولص نم لضفأ اهعذع

 ی اذك هحيحص ی ةمعيزخ نا اورو . ( 4 :۸ زنك ١ ةملس مأ ن رع كردتسملا

 . ( ا١۳ ١: ) ىردنملل رتل

 أ تنب ءامسأ نأ » اهنع هللا ىضر ةشئاع نع كيرد نب دلاخ نع 4

 ٠ لاقو اهنع صرعأف « قاقر بايث اهياعو ع هلل لوسر ىلع تلخد ركب

 راشأو - اذهو اذه الإ امم یر نأ حلصي نل يضيحا تغلي اذ ةأرلا نإ «ءامسأ اي

 عمي مل كيرد نبا < لسرم اذه : لاقو «دواد وبا أ هاور (  هيفكو ههجو ىلإ

 . ( ١١٤١ : 5 لين ) .اهنع هللا ىضر ةشئا2 ن٠

 ٠٠ ةملس مأ ) تلاقف ًاربش ( رازإلا ةأرملار ىر : ا هللا وسر لاق (:

 دواد وبأ هاور )  ًاعارذ نيخريف : لاق ؟نهمادقأ فشكتت ًاذإ ( ,

 سيق نع مورلا لاتق لضف باب داهحلا بات“ یت دواد وبأ ج ربخأو ١

 - دالخ مأ ام لاقي - ا ىبللا ةأرءا تءاج + : لاق هنع هللا ىضر سامش نب

 0 « لوتقم وهو اهبا نع لأست ةبقتنم ىهو

 ؛ ىلايح أزرأ نلف ىنبا أزرأ نإ : تلاقف ؟ ةبقتنم تنأو كنبا نع نيلأست تئج

 ٠ لاق ؟ هللا لوسر اي كاذ ملو : تلاق . نيديهش رجأ هل: فيَ هللا لوسر لاقف

 . )® نبي روكا تارا روتسلا تابث ) « باتكلا لهأ هلتق هنأل

 3 ىأ ) هنم ابجتحا : ( ةنوميمو ةملس مال ) ا هللا لوسر لاق ۲

 و ب را ره سيلأ « هللا لوسر اي .: تلةف ( موتكم مأ نبا

 ىذم رتلاو لمح هاور 4 هنأارصت ا 1 انآ ناواممعفأ : ی هللا لوسر

 . ( 5 - ص روتسلا تابث ر دوادوباو



- 456 - 

 . ( ۲۲۸ ص یاظن ةوشكم ر ؛ هيلإ روظنملاو رظانلا هللا نعل 9 ١

 اهديب رتس ءارو نم ةأرما تموأ » : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع "14

 تابث  ةوكشم ) ىناسنلاو دواد وأ هاو ر ثيدحلا « ی هلا لوسر ىلإ بانك

 ٠ (روتسلا

 فوفص ريخ ١ : لاق ع هللا لوسر نع هنع هللا ىضر رباج نع 0
 و

 دقو حيعص دانسإ اذه : هتيشاح ی لاق ( 111 : ۳ هدنسب مزح نبا یلغار

 . هدنسم قدمحأ اضيأ هاور

 انكرت ول » : ایی هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر رمع نا نع 5

 (١ا/ه:١1 دوادوبأ هاور) (« تام ىح رمح نبا هنم لخدي ملف !ءاسالل )١( بابلا اذه

 نإ : لاق عفان نعو ( ١١ : ۳ ر هدنسب ىلا ى هجررخأو ىلحملا ةيشاح ىف اذك

 . ( ىلع ر ءاسنلا باب نم لخدي نأ یی ناك هنع هللا یضر باطالا نب رع

 ديمح ىبأ ةأرما ديمح مأ نع . ۱ : 5 ) هدسم ی دمحأ ىور -۷

 «كعم ةولصلا بحأ ىنإ «هتلا لوسر اي تلاقف يلع ىبنلا تءاج اهنأ « ىدعاسلا

 يف كنالص نم كل ريخ كتيب ىف كتالصو «ىعم ةالصلا نيب كنأ ثملع :لاق

 ىف كتالصو « كراد ف كتالص نم ريخ كترجح ى كتالصو ‹ كترجح

 كل ريخ كموق دجسم ف كتالصو « كموق دجسم ىف كتالص نم كلريخ كراد

 نم یش ىصقأ ىف ‹ دجسم اه یبف ترمأف : لاق . « ىدجسم ىف كتالص نم
 ربا دبع نبا ءاورو . لجو زع هللا تيقل ىح هيف ىلصت تناكف « لظأو ان

 ىلإ قيرطلا اذه نم ةباصإلا قف رجح نبا هبسنو .(اللا : ۲ ) باعيتسالا ب

 )۱ : ٣ ر لينلا ف یناکوشلا لقنو ٠ حيمص دانسإ اذهو « ةمقيخ ىأ نإ

 نچ

 ٠ ( فلؤملا) ىوبنلا دجسملا نم ءاسنلا باب ىنعي 00



 : لاقو « بيغرتلا ىف ىرذنملا هركذو . نيبح هدانسإ : لاق هنأ رجح نبا نع '

 ةميزخ نبا هيلع بوبو « امهحيحص ىف نابح ناو « ةميزخ نباو ع

 ىلع اهموق دجسم ى اهتالصو < اهراد ىف امترجح ىف ةأرملا ةولص رايتخا باب

 فلأ لدعت ئام ىلا دجسم ىف ةولص تناكو < ؛ لَو ىنلا دجسم ىف اهتالص .

 ةاولص نود لاجرلا ةواص هب دارأ امنإ : لاقو « دجاسملا نم هريغ ىف ةولص

 . ( ١ : ۱۳١ بيغرت ر همالك اذه . ءاسنلا

 ريخ » : لاق ةا هللا لوسر نع اهنع هللا ىضر ةسملس مأ نعو -۸

 نبا هدانسإ قو « ريبكلا ف ینارطلاو دمحأ هاور . « نهتويب رعق ءاسنلا دجاسم

 نء حمسلا ىلإ جارد قيرط ن٠ مكاحلاو هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو « ةعيم
 اب ةملس مأ لوم بئاسلا فرعأ ال : ةعزخ نبا لاقو « ةملس مأ ىلوم بئاسلا

 . ١ :o) ىرذنملل بيغرت ر دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو . حرج الو

 بحأ ةالص نه ةأرما تلص ام» :لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع -۹

 نبا هاورو « ريبكلا ىف ىناربطلا هاور . « ةملظ اهتيب ىف ناكم دشأ نه هللا ىلإ

RAاع ىنلا نع هنع صوحألا ىبأ ا  

 بيغرت ) « ةملظ اهنيب ىف ناكم دشأ ىف هللا ىلإ ةأرلا ةولص بحأ نإ : ١
 .( ١ ”6؟: ١ ىزذنملل

 دجسملا نم ءاسنلا جرخي هللا دبع ىأر هنآ : ىف ىنابيشلا ورمع ىنأ نءو ذك

 ريبكلا ىف ىناربطلا هاور . نكل ريخ نكتويب ىلإ نجرخا :لوقيو ةعمجلا موي
 . ( 16 : ١ ىرذنملل بيغرت ر هب سأب ال دانسإب

 نءامو : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ديعس ىلأ نع ۔۱
 « لاجرلا نم ءاسنلل ليوو « ءاسنلا نه لاجرلل ليو : نايداني ناكلمو الإ حابص
 . (58 : ۳ بيغرت ) دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلاو ؛ هجام نبا هاور



 4۷ ب

 ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نعو ۲
 م ل مومسم مهس ةرظنلا ٠ ١ - - لجوزع هبر نع ىعي
 نم مكاحلاو ىناربطلا هاور , « هبلق ی هتوالح د دج اناميإ هتلدبأ یتفاخم نم
 ES م بيغرت ر دانسإلا حيحص : لاقو ةفيذح ثيدح

 ةأرما نساحم ىلإ رظني ملم نم ام » . الإ ىنلا نع.ًاضيأ هنعو د“
 دحأ هاور « « هبلق ىف اهتوالح دج ةدابع هل هللا ثدحأ الإ هرصب ضغي م
 الع هرصب مت نأ _ ملعأ هللاو - حص نإ دارأ امنإ : لاقو قييبلاو « ىناربطلاو

 E م بيغرت ) اعروت اهنع ہرصب فرصصيف دصق ريغ نم

 .ىلع اي » : ىلعل. فَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةديرب نعو 5
 ءدمأ هاور « ةرسخألا كل كلل تسيلو ىلوألا كلل امنإف « ةرظنلا ةرظنلا عدبت ال
 نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح : ىذمرتلا لاقو « ىذمرتلاو « دواد وبأو

 . ( 55 : ۳ بيغرت ) كيرش ثیدح

 نع هنغدلا نضر ا نع دعا یضر ريرج نعو "ه

 دمحأ هاور « ىنزي جرفلاو « ناينزت نالجرلاو « ناينزت ا

 . ( بيغرت ) ىلعي وبأو رازبلاو حيمص دانسإب

 : ا هللا لوسر لاق : لاف هنع هللا ىحصر دوعسم نب هللا دبع نعو ۳۹

 ىببلا هاور . «عمطم اهيف ناطيشللو الإ ةرظن نم امو «بولقلا ١( ) ذاوح مثإلا»

 بيغرتلا ) فوقوم هباوص نإ : لبق نكل ًآحورجم ايف ملعأ ال هتاورو « هريغو
 . ( "6 . " ىرذنملل بيهرتلاو

 سلا ےس ےس اس ل مص

 a ا دس
 بیغرلا ی اذك لني

قلاب طبعن ام  واولا ديدشتب  ذاوحلا )١(
 محم" ى اذك بلغيو «بل

 . ( فلؤم )
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 ةسناز ىهف اود 2 د
 , 20د 0 ا ترف ةأرملا ترطعتسا اذإ و ماب

 يمس : القو مكانحلا هاورو ایی ىف اب نباو ةي ناو قالا هور
 ٠ ( روتسلا تابث ) ىرانملل بيه رلاو بيغرتلا نم . دانسإلا

 ی تناك اهجوز ثنذإ ريغب اهجوز تيب نم تجرخ ةأرما اأو م

 زمرب ۱ : ۸ زنك ) « اهجوز اهنع ىضري وأ اهب ىلإ عجرت ىتح هللا طم

 . ( هنع هللا ىضر سنأ نع طخ

 مدا امل سيل ىنعي - ةرطضم الإ جورخلا ف بيصن ءاسنلل سيل » ۹
 « يشاوحلا الإ قرطلا ف بيصن نهل سيلو « رطفلاو ىحضألا نيديعلا ىف الإ
 . ( ۲٣۳ : ۸ زنك ) هنع هللا ىضر رمع نبا نع ىناربطلا هاور

 نعو شاح نب ورمع ىبأ نع قيببلا هور . « قيرطلا طسو ءاسنلل سيل » 4٠

 . ( ۲۷۳ : 8 زتک هنع هللا ىضر ) ةريره أ

 السرم ىناسرخللا ءاطع لح . « مالس نبياع الو مالس ءاسنلل سيل » ١-

 . ( ۲٣۳ .مزرتك)

 .« ةبانحل امل لستغت ىتح ةولص اه هللا لبقيف دجسملل بيطت ةأرما نم ام ؛ 4

 . ۲۹۸ . م زنك ر هنع هللا يضر ةربره ىنأ نع هدسم ی دما هاور
, 

50 : 

 بقاعيو « ءانغلا ضغبي امك لاخلحلا توص ضخبي :ىلاعت هللا نإ ۳- ١

 هاور . « ةنوعلم الإ توص تاذ الاخلخ سبلت الو « رمازلا بقاعي اك هبحاص
 . ةمامأ ىأ نع ىمليدلا

 ىناربطلا هاور . « ةزانج عييشت الو ةعمج الو وزغ ءاسلا ىلع سيل ££ ٠

 . ( 354 : ۸ زنك ر ةداتق ىلأ نع ريغصلا ف
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 ٥ ًامرح الإ لاجرلا نم نئدحن الو «
 نسخا نع دعس نبا هاور .

 . ( 158 : ۸ رتك )السرب

  rT..؟ . ٠ 5 1 3ش 57 6 4 اك

 “< » اهترجح ى ىلصت نأ نم ريخ اهب ىف ةأرملا ىلصت نال ٤ ىلصت نالو

 ىصت نأ نم ريخ رادلا ىف ىلصت نألو « رادلا ى ىلصت نأ نم ريح اهترجح ىف
 . ( ۲۹۸ : 8 زك ر اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىييبلا هاور . « اجسملا ىف

 نی رشعو سمح عمجلا ف اهتولص ىلع لصمت اهدحو ةأرملا ةولص » 4

 .(؟59 , ۸ ) رمت نبا نع ىبايرفلا هاور « ةجرد

 أ : لاقف الم ىلا دبع ناك هنأ » هنع ىللاعت هللا ىضر ىلع نع -۸

 0 ا لاق اونكسف ؟ ةأرملل ريخ “يث

 كلذ تركذف . نهمنوهرب الو « لاجرلا نيري ال :٠ تلاق ؟ ءاسنلل ريخ “ىت ىأ

 . ( ۳٠١۰.۸ زنك ) فعضو لح رازبلا « یم ةعضب ةمطاف امإ : لاقف ا ىنل

 ةعضب اإ ‹« تقدص »و : لاق مالسلا هيلع هنأ ةدايزب دارفآلا ىف ىق رادلا هجرخأو

 هب درفت « ىلع نع ىرصبلا نسحلا ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه : لاقو « ىنم
 . عيبرلا نبا سيق نع ىرعشألا لالب وبأ

 هدهع ىلع ةأرما تحرخ باطحللا نب رع نأو هدعج نب ىح نع 4

 لاج ا دجيف تابيطتم نجرخم : لاق مث ةردلاب اهالعف < 508 هبيطتم

 11١6( . ۸ زنك بع) « تالفت نجرخأ « مهفونأ دنع لاجرلا بولق امنإو ! نكحير

 TO دواد وبأ ) « تالفن نهو نجر ے نكلو » ًاعوفرم دواد وأ یورو

 حرجلا س ةديبع ىلإ ف بنتك" هنآ هنع هللا ىصر رمح نع ه٠

 ءاسن عم تاماحلا ناخ دي كلبق نيملسملا ءاسن ن٠ ءاسن نأ ىغلب هنرف ! دعب امأ
 هللا فكرك ] مايا

 هدا كال هنن + انما نع كلش نم هناه « كر رشلا لهأ
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 . نأو ردنملا نباو ق هم ا وب
 رووا ياخ يا e لع 1 امروع ىلإ رظني نأ رخخآلا مويلاو
 SEE ۸ زنك ) عماجلا ىف 0

 ال ,ءاسنلا لکت نا 2 هللا لوسر یہ » : لاق هنع هبا نشر وع

 . زنكلا و سلا ثا :

 ) نه رونسلا تابث ) ريبكلا ىف یناربطلا هاور « نهجاوزأ نذإي

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىأ نع دعس نبا جرا
 نکو : لاق « )١( رصخلا روهظ مث ةجحلا| هذه » : و ف يلع

 م وسر لعب 5 انكرحن ال : اتلاق « بيزو ةد وس الإ نولك نجح ا ل 7

 لبا ماهي جي رختب زنكلا ىف د هركذو Yol) : ؟ ىطويسلل ىربكلا صئاصخلا ر

(350:48). 

 : هجاوزال لاق ی .ىبلا نع راس نب ءاطع نع دعس نبا جرخأو م

 ىجوز ىهف اهريصح رهظ تمزلو ةنيبم ةشحافب تأت ملو هللا تقتا نكتيأ»

E NE 

 رع انعنم » : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دعس نبا جرخأو -

 ناع ىلو الف « هعم انججحف انل نذأ ماع رخآآ ناك اذإ ىتح ةرمعلاو جحلا
 . (صئاصخخو « ةدوسو بنيز ءانم نيتأرما الإ انب جحف نئيأرام نلعفا : لاقف هانذأتسا

 نامعو رع ىناسرأ» : لاق فوع نب نمحرلا دبع نع دعس نبا جرخأو 646
 نومامأ راسي ناڼع ناكف 2« نجح رمت اهيف قوت ىلا ةنسلا ل ىنلا جا -اوزأب
 نوفلخ نحرلا دبعو « رصباا دم نم الإ نهاري الو , نبنم وندي ادحأ كرت الف
 ناكرتي الو باعشلا ىف نبب نالزني ناكو ‹ جداوحلا ف نهد كلذ لثم لعفي
 . )1: ۲ صئاصخ ) نويلع رم ًادحأ

 هل ا î < لإ : ىنمملاو ريصح عح ١



 ١ه5

 نضغتل» : لاق ا ىنلا نع هنع هللا ىضر ةمامأ ىلأ نعو 5
 8 ٠ .٠

 ىلا رطلا هاور . « مهرجو هللا نفسكيل وأ مجورف نظفحتلو مکر اصب : 7

 بيغرت) ۳ : ٦١ (.

 : ليم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع یورو -۷
 .ترهس نيعو ‹ هللا مراح نع تضع نيع | ةمأي 10 يسن © ىلا 2 ل مضغ نع الإ ةمايقلا ةيكاب نيع لك »

 .فاهبصألا هاور « هللا ةيشخ نم بابذلا سأر لثم اهنم جرخ نيعو « هللا ليبس ىف

 .(55 : ۲ بیغرت

 ةريره ىلأ نع ىذمرتلا هاور « ءاسالل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا ۸ ١

 دعس نب لهسو ىلع نع بابلا ىو : لاقو « حي نسح :٠ لاقو هنع هللا ىضر

 ٠ .(800 : ۱ ىذمرت ر رمع ناو ديعس ىنأو رباجو

 هبنيز ةزانج دهشي ال هنأ ىلإ هنع هللا ىضر رع بهذ » : رحبلا فو 48

 ىلع اهنع هلا ىضر سيمع تنب ءامسأ هتلدف ‹ باجحنل ةاعارم « اهنم مرح وذ الإ

 هعنصف « 'ةشبحلا ىف كلذ تأر اهنأ هتملعأو « هيلع برضت ةبقب شعنلا ىف اهرتس

 اهنع ىلاعت هللا ىضر ةمطاف ةزانج ىف كلذ عنص هنأ ىور و . « هنع هللا ىضر رمع

 . ( بازحألا ةروس ٩۲ : ۷ ىفاعملا حور )

 اولمتحافو مهلك .موقلا دنع اهنع هللا ىضر ةشئاع نع كلفإلا ةصق ى <

 «هيف ىفأ نوبسحم مهو بكرأ تنك ىذلا ىريعب ىلع هولحرف « ىج دوه

 ٠ موقلا باهذ دعب تمان الل انآ كلذ دعب هيفو  افافخ كاذ ذإ ءاسنلا ناكو

 تظقيتساف ىنفرعف ىناتأف مان ناسنإ داوس ىأرف .: تلاق - ىملسلا ناوفص ءاجو
١ 2 “f sll ٠ 

لجي ىهجو ترمخف : تلاق هعاج رتساي
اج ةيآ لوزن دعب نأك كلذ نأل « ىلاب

 « ب

 .(/675 : ۲ ةيبلخلا هريسلا )
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 جداوهلاب نهصاخشأ ب اجح تارهطملا جاوزألا .باجح ةضيك هب ماعف

 اضبأ بيبالخلا ف نهصاخشأ ىريرال ثي « رضحلا 5 توسلابو ¢ رفسلا ي

 ةرورضلا دنع الإ

 فدرأ درأ يال ىلا نأ » ىراخبلا دنع هنع هللا يضر سابع نبا ثيدج ١

 قفطف - ةيمعتخلا ةئيضولا ةأرملا ةصق هيفو  هفلخ رحنلا موي سابع ن بأ لضفلا

 « ابمإإ رظنلا نع ههجو لوح لضفلا نقذب ا ىنلاا ذحأف « اہلإ رظني لضفلا

 نبا قنع تيول : سابغلا لاق : هحصصو ىلع ثيدح نم ىذمرتلا دنع هيفو

 . ( :۱١۳ 5 لین ر « ةنتفلا امهلع نمآ ملف ةباشو ًاباش تيأر » : لاّتف !كليع

 ىلإ ءاسنلا نج » : لاق هنع ىلاعت هللا ىخر سنأ نع رازبلا جرخأو 7

 ى داهجلاو لضفلاب لاجرلا بهذ ! هللا لوسر اي : نلقف ا هللا لوسر
 لاَمتف . ىلاعت هللا ليبس ى نيدها#لا لمع هب كردن لمع .انلامق « ىلاعت هللا ليبس

 كردت اهنإف اهتيب ىف نكنم ( اهون ةملك وأ ر تدعق نم : ی هلا لوسر
 مالسإلا ىن باجحلا ةلاسر ) « ىلاعت هللا ليس ىف نيدهاجلا لمت
 .(5١-ص ناخ نسحرديح خيشلل

 «ت كسلا ءاسنلا .' نءاوفك ٠ ًاعوم ر٠ هزع ىلاعت هللا ىضر سنأ نعو 5

 ةلاسر ىاذك ( ىليععلاو نابح نبا هج رخأ « تويبلاب نمتاروع اوراوو
 .( ”-ص مالسإلا ف باجحلا

 . « فرغلا نهونكست الو ةباتكلا نهوملعتال 4 ١

 هللا ضر نى ا نع رييخ ةوزغ اهنمو و ىراخبلا حيحص نم عضاوم یو ٥-
 كلدع اهنع ىلاعت هللا ضر ةيعصب هئانبو مالسلاو ة ةولصلا هيلع هحاکن ةصق ق هڪ ىلاعت

 ناو < نينموملا تاهمأ نم ىهف اہجح نإ ! : اولاق »: هطفلو ٠ ريخ نه هعوجر

 قو باجی ا امو هفلخ اه دیداشتلا: - طو لرأ لو : هني تک 0 ' اہم یھف اهبجح م
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 لوح رادیوشع ءاسك ىهو «ةيوح اهل لبخي ىأ واولا ديد و ءال جو اب مصب 1 . ءرو ءايللا تفو ءاملا مم «امل ىوحيو :هلوق : ى معلا لاف ¢ ةءابعب هنارو 7 ينم ودع "هيب رج ي ې چ ی رخا یز راح
 , ۳٠۹:۸( ةدمعلا ) بكارلا

 سيعقلا ىبأ احا حلفأ نإ » : تلاق اهنع ىلاعت هللايخر اغ نخ دك
 نذأتسأ ىتح هل نذأ ال هللاو : تلقف < باجحلا لزنأ ام دعب ىلع نذأتسا
 سيل لجرلا نإ هلا لوسر اي :تلقف يا هللا لوسر ىلع لخخدف « سيعقلا ىبأ ةارما ىنتعضرأ نكلو ىنعضرأ وه سيل سيعقلا بأ اخأ كف < یاو هللا لوسر
 .( !كنيع تبر « كمع هنإف هل ىنذتإ :لاق « هتأرما ىتعضرا نكلو ىنعضرأ وه
 بسنلا نم مرحب ام ةعاضرلا نم اومرح : لوقت ةشئاع تناك كلذبف : ةورع لاق
 .( :59١05 بدألا باتك ىراخبلا حيحص )

 عمو < ع ىنا عم هيا ويار وه لبقأ هنأ » كلام نب نا نع كال

 ةقانلا ترثع قيرطلا ضعبب اوناك الف « هللحار ىلع اهفدرم ةيفص م ىبلا

 قتأف هريعب نعمحتقا :لاق بسحأ : لاق ةحلط ابأ نإو ءةأرملاو جا ىنلا عرصف
 هل : لاق ؟ ىئيش نم كباصأ له !كءادف هللا ىلعج هللا ىن اي : لاقف ای هللا لوسر

 هنروث ىبلأو اهدصق دصقف ههجو ىل-ع هبوث ةحلط وبأ ىتلأف . ةأرملاب كيلع نكلو
 ىراخبلا حيعص ر ثيدحلا ؛ هتلحار ىلع ممل دشو ةأرملا تماقف « ا ماع
 . ( ٩۹۱۳:۲ بدألا باتك

 ما زلا نبا ةورع ةصق ىف ىراخبلا يعم ىزاغم سم ءاضقلا ةرمع ىف ۸

 تارمع ىف نالكتي اه ىلاعت هللا ىصر ةشئاع ةرجح دنع دجسملا ىف اهو رمع ناو

 مأ اي : ةرمع لاقف اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نانتسا انعمس مث » ٠ هظفلو يَ ی

 ةشئاع نأ ىلع لدي هنإف ثيدحلا «؟ نمحرلا دبع وبأ لوقيام نيعمستالأ «نينموملا

 ٠ ملا ءارو نمالإ ماوس نكي ملو تيبلاب ةبجتحم تناك امنع ىلاعت هللا ىضد
 اهكاوس دنع توصلا ىأ .امنانتسا اوعمس ادإالإ مهمالكع مست هنأ ىلع اوعلطي مد
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 وايو هلا لوسر سلج ةحاور نب هللا دبعو رفعجو ةثراح نبا لتق ءاج ال » :لوقت
 , بابلا رئاص نم علطأ انأو : اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تلاق « نزلا هبف فرعي

 . تيبلاب امع ىلاعت هللا يضر ةشئاع باجتحا هيف .( بابلا قش نم ىأ ر

 رتسلا ءارو نم ةملس مأ تدانف » فئاطلا ةو زغ نم ىراخبلا حيحص ینو ۷۰

 و هللا لوسر هيف جم ىذلا حدقلا نه ىنعي .«ةفئاط هنم اه الضفأف ! اكمل الضفأ نأ

 . اكربت اههوجو ىلع اغرفيو هنم ابرشي نأ اهل زاجأو لالبو ىسوم ىتأل اهاطعأو

 هماكخأ ليصفتو هتاجردو ىعرشلا باجحلا دح

 نأ تفرع تاياورلا نم كل اندرسو تايآلا نم كيلع انولت امم كعلو

 ى ضعب قوف اهضعب « تاجرد ثلث ةنسلاو باتكلا ىف هب رومأملا ىعرشلا باجحل
 . اہم ىئيش خسنب لئاق الو ةنسلاو باتكلا امل عدص اهلكو « راتتسالاو باجتحالا

 ‹ اهلاثمأو جداوهلاو رودحللاو ردجلاو تويبلاب صاخشألا باجح : ىلوألا

 ةرهاظلا نهتتيزو نهسابل الو نهصاخشأ نم اشيش بناجألا لاجرلا ىريال ثيحب
 . ندبلا رئاسو نيفكلاو هجولا نم نهدسج نم ائيش الو « ةنطابلا الو

 نيفكلاو هجولا نم ىئيشودبيال ثيحب بيبالجلاو عقاربلاب باجحلا : ةيناثلا
 الف « ةنيزلا سابلو دسحلا رئاسو
 . مدقلا ىلإ

 سأرلا قوف نم ةروتسم نهصاخشأ الإ ىدي

 . نيمدقلاو نيفكلاو هجولا فشك عم اهاثمأو بيبالجلاب باجحلا : ةثلاثلا

 نم نهولئساف ًاعاتم نهومتلأس اذإو ٠ :ىلاعت هلوق ىلوألا ةي الاب ام رونا لوألا
 ( رينملا جارسلا فام ( باتكلا مظن هيلع لد « باحح ءارو

' 
 مكرتسي ركسي ىأ

 مأو لاجرلا نيب رتسلا ءاخخرإ نم امور نأش ق عفو امو ۽ ع نه ريسيو نہع
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 : ىلاعتو كرابت هلوق ةعبارلا ةي الاب ,كلذكو < امنع 0 يك - بيوم
 نا دمحم نع ىور امك » ىلوألا نم حرصأ ىهو « ةي الا - نكتويب ى نرقوو
 رسمت الو نيجحتال كلام : فَي يلا جوز ةدوسل ليق هنأ تنبن ٠ : لاق نب ريس
 تيب فرقأ نأ هللا ینرمأو ترمتعاو تججح دمسف : تلاةف ؟كتاوخأ لعفت اک
 ارج باب نم تجرح ام هللا وف : لاق . تومأ ىتح ىتيب نسم جرح ال هللاوف

 . ( #74 : ۳ ىنيبرشلا بيطخلل رينملا جارسلا ) « اهتزانجم تجرخ ىنح

 نم اههاوس امأ . اهنع ىلاعت هللا يضر بنيز نينمؤملا مأ نع ىور كلذ لثمو

 ةانئئسم ةيعبطلاو ةيعرشلا ةرورضلا عضاوم نأ نهداهتجا ناكف نينمؤملا تاهمأ
 لصأ نأ ىلع ةقفتم نينماوملا تاهمأ نأ ملعف . نرمتعاو نجججف <« مكحلا اذه م
 ىنئتسيال ماع محلا اذه نأ بنيزو ةدوس تنظ مث «تويبلاب باجتحالا وه باجحلا

 . اذه « ةرورضلا عضاوم ءانثتسا نأر اهاوسو « يش ابن

 لوق وهو <« انركذ ام ثلاثلاو ىناثلاو لوألا ثيدحلا ةنسلا نم اهيلع لدو

 « رجافلا ورنلا كيلع لخدي » : تاجحلا لوزن ببس يف هنع ىلاعت هللا ىضر رمع

 رودخللاو تريبلاب نهصاخشأ باجخ ناك هنع هللا ىضر هضرغ نأ رهاظلا نإف
 لاجرلا نيبرتسلا ىخرأ ثيح باجحلا لاهتسا ةيفيك ىف قالك ىبنلا لمع ةعقاو و
 . بابلجو عقرب اهدسج رتسي نأ ال ؛ اهنع ىلاعت هللا ىضر بنيز نينمؤملا مأو
 كردأول » : امنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع لوق نم سداسلا ثيدحلا هيلع لد كلذكر

 لوخدلا و مك ايإ» عباسلا ثيدحلا ًاضيأو .ثيدحلا « نهعنمل ثدحأ ام لع هللا لوسر
 ثيدح ىتفلا ةصق يأ عساتلا ثيدحلا كلذكو .« توملا ملا  هرخ ىو _ءاسنلا ىلع

 ءاسنلا نديد نم نكي مل هنأ رهظي هنإف « نييابلا .نبب ةمناق هتأرما اذاف » سرعلا
 ةمولعملا تارورضلا دنع الإ تويبلا نم جورخلا

. ' 

 رورضلا عضاوم ءانثتساو < : ةأرملا نأ » رشاعلا ثيدحلا اذكو ةروص يف ربدتو ناطيش ةروص ىف لبقت (
 ن ويب نم نجرخي ال نأ ءاسنلا ىلع مزلي هنإف « ناطيش
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 5 د و .٠ ہلا نررطضا ام الإ جورحلا نع ىبلا هازغم نإف « ناطيشلا e ءأرملا نأو رشع سماللا ثيدحلا اذكر . هيف حدقيال

 نأ ىلع لدت اهلك اهنإف « نوعبرألاو نماثلاو . نوعبرألاو عبارلاو « نوثلثلاو 1 00 00 ا او نماثلاو . رشع عساتلاو ءرشع نماثلا ثيداحألا
 ىلع تيبلا يف نهتولص تلضف ىح تويبلا ىف راتسالا وه ءاسنلل هب رومأملا لصألا

 . مارحلا تيبلا دعب

 اهدحو تيبلا ىف اهتولص نآ » ( ۷ مقر ) ديمح مأ ثيدح هيف. اهحضوأو

 تاولص ىلع لب « اهلك رمعلا تاولص ىلع حجرأو حجرأ يي هللا لوسر فلخ ةدحاو ةولص نأ دقتعتو ملعت ام عم «خ9 ىنلا عم اهتولص ىلع لضفت
 عدصو لاجرلاب اهلك لئاضفلا كلت صصخ ثيدحلا اذه نكلو . اهلك قئالخلا
 نود ملظملا تيبلا يف ناك ام هلوسرو هللا دنع اهحأو نبت ولص لضفأ ءاسنلا نأب
 تويبلاب باجحلا هب رومأملا باجحلا لصأ نكي مل ولف « تاعاهجلاو دجاسملا

 ةداع ىلع لدي هنإف ثيدحلا « باتك اهديب رتس ءارو سم ةارما تموأ» ںورشعلاو

 . ین هل اك اذه ىلإ دشري اضيأ نوثلثلاو ىداحلا ثيدحلاو ا ىلا

 بيصن ءاسالل سل » :نوثالثلاو نماثلا تيدحلا بابلا ف ثيداحألا حرصأو
 وج ىف نوعبرألاو نماثلا ثيدحلا كلذكو . ثيدحلا « ةرطضم الإ جورحلا ف
 نرالو * اهنع هللا ىضر ةمطاف لوق نم ءاسنلل يي ىش ىأ ی ىنلا لاوس

 2 ويبلاب باجتتحالاب الإ نكمي ال اهنع هللا ىضر ةمطاف تلاق ام نأ ملعت كنإف . ع ىبنلا نم هريرقتو هميدصتو ٤ نيهنوري الو لاجرلا

 با

 : نومیلناو ىداحلا ثيدحل
 ثلاثلاو « نوسمحللاو ىناثلا ثيدحلا كلذكو
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 باضعألا لماعت نأب ةدهاش اهلك اهنإف ٠ نوس.سللاو عبارلاو « نوسمهللاو
 ىلاعت هللا ىضر تارها.طلا حاوزألاو نيدشارلا ءاملحلا ايم الو < مس هللا ىصر
 نود <« املاثمأو جداوملاو .تودلاب ,صاخمشألا باجبتحا وه ناك نيعمجأ مهنع
 . بيبالخلاو عقاربلاب رتستلاب ءافتكالا

 مهنأ ۹ قر ) كفإلا ةصف ىف امنع هللا یضر ةشئاع ثيدح هل, دهشيو
 انآ ىل اع لديهنإف ؛ جدوملا ىف هنأ نوبسحي مهو اهريعب ىلع اهجدوه اول
 ناك رش نارا دنع جش الاهل رفسلا ق تناك اهنع هللا ىضر
 هللا ىضر ةشئاع ثيدح ىف هب حرص دقو « هيف یهو ريعبلا لع لمح اهجدوه
 هللا لوسر عم تجرخف » : ۾ نلرو ىراقملا نم كقإلا ةصق ىف ىراخببلا دنغ اع

 هنإف ثيدحلا « هيف لرتأو ىجدوه ىف لمحأ تنكف باجحلا لزن ام ءامب ةا
 هب رومأملا هدحو « .راجحلا يعم الذب تنيب اڪ هللا ى , ةشئاع نأ ف حبرص
 . باجحلا لوزن ىلع لمعلا كلذ تبتر ثيح

 كدشري  ةصخر ةنظم هنأ عم - رفسلا ةلاح ىف باجتحالا يف طايتحالا اذهر
 ىع ال اك ءرضحلا ىف نهطايتحا ةدش ىلإ

 اهنع ىلاعت هللا ىضر ةيفص حاكن ىف درو ام ًاضيأ هل دهشتو : تلق

 هللا ىضر كلام نب سنأ نع ربيخ ةوزغ نم ىراخبلا حيت ىنف « اهباجح ةيفيكو

 « ىوحم » : هلوق . یتا تو ةمايعب تارو اخ یو واک ىبلا ترف لم

 ءاسك ىهو « ةيوح امل لعجي ىأ ةروسكملا واولا ديدشتو ءاحلا حتفو ءايلا مضب

 دنع ىرخأ قيرط فو . ۳٠۹ : ۸ ىراقلا ةدمع ) بكارلا لوح رادی وشحم

 نينموملا تاهمأ ىدحإ ىهف امجح نإ :اولاق » :هنع هللا ىضر سنأ نع ىراخبلا

 دمو هفلخ اه  ديدشتلاب  أطو لحترا الف . هني تكلم امم ىهف ابجحم مل نإ

 هنع لومعملا باجحلا ةيفيك نأ ىلإ كدشري هنإف . ( ربيخ ةوزغ ىراخبلا ر « باجحلا
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 درج ال ‹ نهصاخشأ نود روتسلا ءاخرإو باجحلا دم وه نينموملا تاهمأ ىت

 . ملعأ ىلاعت هللاو « بيبالجلاو عقاربلا سبل

 7 ل نم ءاضقلا ةرمع يف ام كلذل دهشي ًاضيأو

 امنع هللا يضر ةشئاع ةرجح دنع دجسملا يف اهو رمع نباو ريبزلا نبا ةورع

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نانتسا انعم مث» : هظفلو < ‹ فَي ىلا تارمع ين نالكتي

 هنإف «ثيدحلا نمجرلا دبع وبأ لوقي ام نيعمست الأ « نينمؤملا مأ اي : ةورع لاقف

 نم الإ امهلاؤس نكي ملو تيبلاب ةبجت تناك اهنع هللا .يضر ةشئاع نأ ىلع لد

 توصلا ىأ اهئانتسا اوعمس اذإ الإ مهالك عمست اهنوك ىلع اوعلطي ملو تيبلا ءارو

 ةشئاع نع ةتوم ةوزغ نم حيحصلا ىفام هل دهشي كلذكو . اهكاوس دنع

 ةحاور نب هللا دبعو «. رفعجو « ةثراح نبا لتق ءاج امل» : لوقت اهنع هللا يب

 هللا ىضر ةشئاع تلاق نزلا هيف فرعي لي هلا لوسي سلج مينغ هلا یش 3

 هنجوو « ثيدحملا - بابلا قش نم ىنعت  بابلا رئاص نم علطأ انأو :

 باجتحالا هناش نم رظن زاوج هيفو » : ل

 هل دهشي ًاضيأو . ( ۳۹۷ : ۷ حتفلا ) « عونمف هسكع امأو « بابلا قش نم

 رتسلا ءارو نم ةملس مأ تدانف : ( ٠١١ :؟ ) فئاطلا ةوزغ نم حيحصلا ىف ام
 هللا لوسر هيف جم ىذلا حدقلا نم ىنعي «ةفئاط هنم اهل الضفأف امكمأل .الضفأ نأ

 . اكربت اههوجو ىلع اغرفيو هنم ابرشي نأ امههرمأو لالبو ىسوم ىبأل هاطعأو ع

 ليلد الب لوقف « تارهطملا جاوزألاب هصاصتخا نم ضايع ىضاقلا لاق امو
 . ءالعلا ةماعو « رجح نبا ظفابلا هيلع هدر امك

 زاوج ىلع نيف 3 ا ثيحب « يال عقارلاب
 نيئدب » : 'ىلاعت هلوق یهو « هانررح امم ةشلاثلا ةي الا باتكلا نم اهب ءافتكالا

 هللا ىضر سابع نبا نع روثأملا اه ريسفت نم رم ام ىلع ةيالا « نيدبالج نم نييلع
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 نع هلثمو <« ةدحاو انيع ىدبتو <« بابلجلاب اهسأر قوف نم اههجو ىطغت نأ

 نم اوضغي نينمؤملل لق » ةسماحللا ةيآلا ًاضيأو . ىنالسلا ةديبعو ىدسلا
 ضغرمأ ىلإ نكت ملف الإو ءاسنلل جورحللا زاوج ىلع لدت ًاضيأ « مهراصبأ
 ْ . ةجاح لاجرلل رصبلا

 ىلع لدت « نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لق » : ةسداسلا ةبآلا كلذكو

 قااللا ءاسنلا نم دعاوقلاو » : ةعباسلا ةيآلا كلذك . تويبلا نم جورحلا زاوج

 بايثلاب دارملا نإف ةيآلا « نيبايث نعضي نأ حانج نييلع سيلف احاكن نوجربال
 ءادرلاو بابلح لا وه - هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع هريسفت نم رم ام ىلع - انهه

 زاوج نأ ملعف « ةروعلا فشكل اهعضو ىضفي ال ىلا ةرهاظلا بايثلا نم اهريغو

 هفشك باوشلل زجي ملف « باوشلا نود زاجعلاب روصقم نيفكلاو هجولا فشك
 . بناجألا دنع ًاضيأ نيفكلاو هجولا

 مدع طرشب بابلجلاب ةروتسم تويبلا نم جورعللا زاوج ىلع لدي ًاضيأو
 ى امو « رشع ىفاثلاو « عبارلا ثيدحلا ء ةيشملا ىف رتخبتلاو نيزتلاو بيطنلا

 كلذك . « هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت الو : مالسلا ةاولصلا هيلع هلوق نم هانعم

 ةروتسم جورحلا زاوج ىلع لدي اهنع هللا ىضر ةدوس ثيدح يف عبارلا ثيدحلا

 ةشئاعإ رظن نم سماحللا ثيدحلا كلذكو . ةرورضلاو ةجاحلا طرشب بابلجلاب

 . ءادرلاب اهرتسي اع ىنلاو ةشبحلا بعل ىلإ اهنع هللا ىضر

 طسو ءاسنلل سيل ١ : نوثلثلاو عساتلاو « نوثلثلاو نماثلا ثيدحلا كلذكو

 ىشاوحلا الإ قرطلا ف بيصن نل سيل هو « قيرطلا
 جورتللا زاوج ىلع نال دي «

 : دورشعلا ثيدحلا كلذكو . لاجرلا عم تالتخالا مدع طرشب تويبلا نم

 ٠ ثيدحلا كلذكو ‹ © لوتقم وهو اهنبا نع لأست ةبقتلم ىهو ةأرما تءاج»

 هزاوج ىلع لدي « !ءاسنلل بابلا اذه انكرت ولو :نورشعلاو سماحلا

 . لاجرلا غم طالتخالا

 مدع طرشب
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 مدقلا ىلإ سأرلا نم نادبألا ةروتسم نهجورح ىنعأ : ةثلاثلا ةجردلا امأو
 نيمدقلا مهضءب هب قحلأو - ةنتفلا نم نمألا طرشب نيفكلاو هجولا فشك م
 ٤ ةنتفلا نم نمألا طرشب ایف صخر نم مهنم ‹موقلا تاک هيف فلتخاف  ًاضيأ
 . رارطضالا دنع الإ اهيف صخر, مل نم مهنمو

 هجولا ىلإ ال ةأرملا ندب نم يش ىلإ رظنلا زوجي ال هنأ : ةيكلاملا بهذف
 . بناجألل نيفكلاو هجولا ءادسبإ ةأرملل زوجي الو « امه ريغ ىلإ الو « نيفكلاو
 ريغل لحي ال « ةروع ةرحلا ندب لك نأ قكلاملا رينملا نبا هب حرص اك كلذو
 حور ) ةداهشلا لمحو ةجلاعلاك ةرورضل الإ « اهنم ىش ىلإ رظنلا مرحاو جوزلا
 نآرفلا ماكحأ ىف ةيكلاملا نم ىبرعلا نبا حرص هلثمبو . ( نازحأ ه۲ : 5 ىناعملا
 نهولثساف "عاتم نهومتلأس اذإو » : ىلاعت هلوق تحن لاق ثيح ( ۱۸۲ : ۲)
 باجح ءارو نم نوتلأس ىف نذأ ىلاعت هللا نأ ىلع لدي اذهو : « باجح ءارو نم
 كلف ءابتروصو اهندب ةروع اهلك ةأرملاو . ايف ىفتسي ةلئسم وأ ضرعت ةجاح ف
 . ىا  اهندبب نوكي ءاد وأ اهيلع ةداهشلاك ةجاجل وأ ةرورضل الإ كلذ فشك زوجي
 ؛« نيبيبالجنم نييلع نيندي» :ىلاعت هلوق تحن (186 : ۲) ىبرعلا نبا لاق ًاضيأو
 ىح اههجو هب یطغت : ليقو « اهرامخ فوفو ؛ اهسأر هب ىطغت هانعم : ليق
 ظ . ینا - ىرسيلا اهنيع الإ ام رهظي ال

 اههرهظ نيفكلاو هجولا نإ : رجاوزلا ىف ام ىلع هللا همحر ىعفاشلا بهذمو
 نإو « حصألا ىلع ةمأ ولو ةأرمل نسم رظنلا ىف ةروع نيعوكلا ىلإ اهنطبو
 هجولا ىوس ام رحلا ىثنحللاو ةزيمم ريغ ولو ةرمأا ةروع : ةولصلا طورش ناب ىف رجح نال هحرشو جاوا فو . ةالصلا ىف ةرحلا نم ةروع اسيل ناك
 . ةنئفلا ةنظم كلذ نأل ةمألا ةروع ىلع دئازلاك امهرظن مرح اعإو ؛ نيفكلاو

 ةنتفلا ثمأ نإ فكلاو هجولا ىلإ رظنلا لح ىلإ ةيعفاشلا ضعب بهذو
 نأ دعي نيفكلاو هجولاب «رهظ ام » مهتلجأ ضعب رسفو . مهدنع هيلع لوعع سیلو
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 ا : طع اههرظن ةمرح للعو < امهاوس ام ةرحا ةروع نأ ىلع ”اليلد ةبآلا قاس
٠ sll 

00 

 ةروغ هيلإ رظنلا مرحي ام لك سيل هنأ ىلع كلذ لدف « ةنتفا
 را ةروس ه6 و 59

 يدي

 . ۱۲ : 5 راطوألا لين ) حيحصلا لع نمألا دنع اذكو « ةنتف فوخ دنع اهيفكو اههجو ىلإ اذسكو « ةيبنجا ةرح ةررع ىلإ غلاب لحف رظن مرحيو : - متل وهو - ىوونلا جاهنم فو

 ىف ام ىلع ىوتفلاو ): م" : 2 قانقرزلل هسحرش عم بهاوملا فو

 . مالك ةوقو ر ىنقلبل مبیردلا ىف هب مزج دقو ) كلذ ةمرح نم ىوونلا ( جاهل
 ىلع نيملسملا قافتاب هللعو . هناحجر ىضتقت ) زيجولا ىلع ىعفارلل (ريغصلا حرشلا

 اهلصأو ةضورلا ىف القنو ) نوهوجو تافشاك ( تارفاسم جرا ند ماعلا 2
 . ( 7867 : ٠ بهاوملا ىلع یناقرز ر ( هارقأو قافتالا اذه

 دوعسم نبا ريسفتك بایثلاب «رهظ ام » رسف هنآل كلذو «باجألل نيلفكلاو هجولا

 بنتك" ن ىتنم فو .( ها" ل حير 2 نيفكلاو هجولا نود هنع هللا يدر

 ‹ اهيفك و هلماعت نمو اهيلع دوهشم هجو رظن لماعمو دهاشلو : ةلبانحلا

 را عنملا ةلبانحلا بهذم نأ ةلالد هيفو . ( ١١١ : 5 لين ر ىهتنا  ةجال

 . اهلثمأو ةداهشلا ةرورضل الإ امفكو اههجو ىلإ
 ةرهاظلا ن لا مقام نأ ٠ . م 57 1

 0 عقاوم نأ نم : هللا همحر هفينح ىلأ مام إلا بهذم نم روهشملاو

 14 هركذ . اهيلإ رظنلا مرح الف ءاقلطم ةروعب تسيل نيمدقلاو نيفكلاو هجيلا نم قىرشخغزلا همكذ .امأأ لن. u. f ا
 ج (111:6) عئادبلا ناسحتسا ىف هلثيو . ( 84:5 حور) رظنلا لميالف :لاق ثيح ( 0 ١

 : ىلاعتو كرابت هلوقل نيفكلاو هجولا ال ' : ° ( ا

 ىهو ةرهاظلا ةئيزلا هضاب / امن دب رئاس ىلإ ةرحلا ةيبنجألا نم ىبنجألل
 ش 0 اوم ىلإ رظنلا نأ الإ « وهراصبأ اوضغخب نينماملل لق ١

 نم دارماو « اهم رهظ امالإ ر . . د ا
 ظ د نيابي الواط: ات هلو قي: نضدخر نافكلاو هجولا
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 ميلا ىلإ جاتحت اهئألو . نافكلاو هجولا ةرهاظلا ةنيزلا عضاومو « اهعضاوم ةنبزلا
 لحبف < نيفكلاو هجولا فشكي الإ 0 كلذ اهكمبالو « ءاطعلاو ذحنألاو ءارشلاو

 . هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ لوق اذهو . فشكلا اه

 ٠ لاق مث  اضيأ نيمدقلا ىلإ رظنلا لحي هنأ : ةفينح ىلأ نع نسحلا ىورو
 ةوهش نع امأف ‹ ةوهش ريغ نسم اهنم ةرهاظلا ةنيزلا عضاوم ىلإ رظنلا لحي هنإ م
 رظنلا الإ نينيعلا انز سيلو « ناينزت نانيعلا » :مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقل «لحالف
 ةباشلا اذكو ةيبنجألا هجو نع رصبلا ضغ باشلا لضفألاو : لاق مث  ةوهش نع
 هللادبع نع ىورملا هديؤيو . ةنتفلا ىف عوقولاو « ةوهشلا تودح فوخ نم هيف ال
 هنإ : «اهنم رهظ امالإ » : ىلاعتو كرابت هلوق ىف لاق هنأ هنع.هللا ىضر دوعسم نب
 . رهطأو ىكزأ رظنلا كرو رصبلا ضغ ناكف . بايثلاو ءادرلا

 اسيل انف « اهيفكو اههجو الإ ةروع اهلك ةرحلا ندبو : ةينملا حرش فو
 ىلإ هرظن حابي هنأ ىتح « ىنجألا رظن قح ىف الو ةولصلا قح يف ال عاجإلاب ةروعب
 ىو . ( -7١8 ص ريبكلا ةينملا حرش ) ةوهش ريغب ناك اذإ اهيفكو ةيبنجألا ةأرملا هجو
 هلوقل ءاهيفكو اههجو ىلإ الإ ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظني نأ زوحيال : ةيادملا ةيهارك
 رهظام» : هنع هللا يضر سابع نباو (۱) ىلع لاق .«اهنم رهظ امالإ نهتنيز نيديبالو» : ىلعت
 نمأي ال ناك نإف . نافكلاو هجولا وهو اهعضوم دارملاو < متاحلاو لحكلا : «اهنم
 نساحم ىلإ رظن نم » (۲) مالسلا هيلع هلوقل «ةجاحل الإ اههجو ىلإ رظني ال ةوهشلا
 ةوهشلا فاح نإف .« ةمابقلا موي كلنالا هينيع ىف بص ةوهش نع ةيبنجأ ةأرما
 حابيال هنأ ىلع لدي ) نم أيال ١ : هلوقو . مرحلا نع ازرحن ةجاح ريغ نم رظني م

 . (فلؤم) هحيحص ىف ىزاخبلا هجرخأ « ةمايقلا موي كنآلا هنذأ ىف بص نوهراك هل مهو موق ثيدح ىلإ عمتسا نم » فورعملاو ؛ و ظفاحلا لاقو . بیرغ : 040:4 ةيارلا بصن يف ىعليزلا لاق (۲) . (فلذم) بيرغف لع نع ةياورلا امأ :( ۲۳۹:6) ةيلرلا فصن ى یملیرلا 08 )١(
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 . ةروع الو ةوهشلا ىف كش اذإ درمألا هجوو اههجو ىلإ رظنلا مرح اذلو « ةروعلا ءافتنا عم ةوهشلا ةيشخ مب e لحف « هيلإ 0 داو ةروع سيل هنوك نيب ةمزالم ال هنأ معاد : 1۸1:۱ ) ريدقلا حتف نم ةولصلا باتك“ فو . ىسّنا - ريكأ ناك وأ لع اذإ اك 0 ىف كشاذإ

 حابب 3 °10:1 ر ةمئألا سمشل طوسبملا نم ناسحتسالا باتك فو

 نبتيز ندبي الوو :ىلاعت هلوقل «ةنطابلا نود نهم ةرهاظلا 4 26 3 رظنلا
 تلاقو «متاحللاو لحكلا : ءاهنم رهظام» :سابع نباو ىلع لاقو .« اهنم رهظامالإ
 ین لدتساو « اهتئالمو اهفخ :دوعسم نا لاقو .اهينيع ىدجإ :اهنع هللا يضر ةشئاع
 ليَ لاقو ' لاجرلا ديصي نهب «ناطيشلا لئابح ءاسنلا » _ ای هلوقب كلذ

 ةمرح نالو لاق نأ ىلإ «  ءاسنلا نم لاجرلا ىلع رضأ ةنتف ىدعب تكرت ام »
 اههجو ىلإ رظنلا ىف ةنتفلا فوخف « اههجو ىف اهنساحم ةماعو < ةنتفلا فوح: رظنلا
 ادب دجال یه :لوقت اهنكلو )١( ةشئاع لدثست اذه وحنبو . ءاضعألا رئاس نم رثكأ

 فشكت نأ اه زوجيف «قيرطلا رصبتل اهنيع حتفت نأ نم دب الف «قيرطلا ىف ىشمت نأ ىلع
 . ةرورضلا عضوم ودعي ال ةرورضلاب تباثلاو « ةرورضلا هذحل اهنيع ىدحإ

١ 

 كلذ هيأر

 ةصخرلاب رابخألا تءاج دقف (نع هللا ىضر سابع ناو ىلع لوقب ذخأن انكلو

 ىلع اهسفن تضرع ةأرما نأ (۲) ىور ام كلذ نم .اهفكو اههجو ىلإ رظنلاب
 قف هنع هلايو رمع لاق الو . ةبغر اهيف ري ملف اههجو ىلإ رظنف قلع هللا لوسر

 .كيأرب هلوقت تنأ :نيدحللا ءاعفس ةأرما تلاقف « ءاسنلا ةقدصأ ىف اولاغتال الأ :هتبطخ

 ا . كلذ فالخب ىلاعت هللا باتك ىف دحين انإف ؟ ع هلل لوسر نم هعمس مأ ظ

ee eha 
E9نك ا كو  e(فلؤم) باجمل ا 0 9 3 . 

 027 ا ا ا و
 وم ) عضاوم ىف هحيحص ىف ىراخبلا هج رخأ تلق (۲)
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 لک: لاقو « اتهاب رمع بف ؛ ًائيش هنم اوذحأت الف 5

 نيدحملا ءاعفس تناك اهنأ ىو ارلا ركل تلا قام ا

 ريغ ةأرما فك ياام هللا لوسر ىأرو .اههجو نع ةرفسم تناك اأ نایب اذه ینو

 ؟.اذه لجر فكأ : لاقف « بوضخم

 ع هللا ىضر 8 وأ لال امدلو دحأ هنع هللا ىضر ةمطاف تاوان املو

 ' هجولا ىلأ رظنلاب سأب ال هنأ لدف « رمق ةقلف هنأك اهفك تيأر : سنأ لاق

 ىلإ رظنلاب نوكي دق ةنتفلا فوخو .«اهنم رهظ ام الإ» :ىلاعت هلوق ىنعم وهو .ْفكلاو
 : لئاقلا لاق ١ ًاضيأ بايثلا

 رفصلا اهباوثأو اهينيعب لحكو 22 اهفكب باضخالإ ىنرغ امو

 ىلإ كلذكف « ةنتفلا فوخ ريتعي الو ا ايث ىلإ رظنلا حابي هنأ كش ال مث

 ناك نإف « ةوهش نع رظنلا نكي مل اذإ هلك اذهو لاق نأ ىلإ  اهفكو اههجو
 رظن نم » : فَي هلوقل + اهنم ئش ىلإ رظنلا هل لحي مل ىن 1
 لاقو « ةمايقلا موي كن آلا هنيع ىف بص ةوهش ىلع ةيينجأ نساحم ىل

yT٠ كيلع ىرخألاو كل ىلوألا نإف «ةرظنلا دعب ةرظنلا عبتت ال »  

 dإ : ا لوسر ىلإ لجر ءاجو » ةوهش نع اهدصقي نإ ىرخألاب ینعب
 دبعب هللا دارأ اذإ : كلي لاقف .« رادج ىسأر باصأف اهتيهتشاف ةأرما ىلإ ترظن
 نأل «ىبتشا رظن نإ هنأ هيأر ربكأ ناك نإ كلذكو . « ايندلا ىف هتبررقع لجع ًاريخ
 .ها طايتحالا ىلع ىببم وه اهف كاذو « نيقيلاك هتقيقح :ىلع فقوي ام هيأز ريكأ
 . :e ° یس رسا طوسبملا )

 اهيفكو ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا زاوج ىلع ةيفنحلا لدتسا اضيأو : تاق
 نع نيفكلاو هولا ءادتسا شو راكي نأ تنب ءامسأ نع رفع مالا کیدا

 طشتسا 01 ةيمعئج ةأرماو لضفلا ةصق ف نيتسأا ثريدحلااب كالذكو . ةيؤرلا روح- 3 ءااذ 4 |
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 اممهجو ةيطغتب اهرمأي مل ثيح <« ةنتفلا نم نءآلا دنع رظنلا زاوج نالسر نبا .هنم
 . ١ : ١١۳ راطوألا لين ر

 و «هجولا ىلإ ةيبنجألا ةرحلا نم لجرلا رظنيو : زومرلا عماج ةيهارك ىو
 الإ رظنلا لال طرشو : لاق مث - ةنباشلا عنف اننامز ىف امأو < مهئامز ىف اذه

 سملاوأ هنم وأ اهنم برقلا ىلإ سفنلا ليم نأ ةوهش نع نيقيلا قيرطب نمألا هيلإو

 « ليزجلا عاتملاو ليمجلا هجولا نيب ةقرفتلا كردي ثيحب رظنلا عم ء هل وأ اه
 ةوهشلا هنم لع ول هنأ ىلإ ةراشإ هيفو . ةمرحملا ةوهشلا قوف لبقتلا ىلإ ليملاف

 . 707:4 نازاق عبط زومرلا عماج) هريغو طيحملا ىف اک رظنلا مرح كشوأ نظوأ

 دمحم ناكو : ةيناخ راتتلا ف لاق , اقلطم رظنلا مدع طوحألا نأ ىنحي الو

 هرهظ فلخ هسرد ىف هساحي هللا هجر ةفينح وبأ ناكو احيبص هللا همحر نسحلا نب

 عماج ةيشاح ) نيدسباع نبا  هاوقت لامك عم نيعألا ةنايخ ةفاخم ةيراس فلخ وأ
 نكي مل اذإ ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا » :ةيدنحلا ةيهارك ىو . ۳٠١ : < زومرلا

 . ( ٠٠١ :8 رصم عبط ) ةيجارسلا ىف اذك « هوركم هنكل مارح سيل ةوهش نع

 اههجو ىلإ هرظن عنتما كلش وأ ةوهشلا فاخ نإف : راتخلا ردلا ةيهارك فو

 عنف !نامز ىف امأو مهلامز ىف اذهو . مارحف الإو ةوهشلا مدعب ديقم رظنلا لحف

 الع دهشيو كح دهاشو ضاقك ةجاحل رظنلا الإ « هريغو ىناتسمق ةباشلا نم

 نيب هجولا فشك نم ةباشلا ةأرملا عنمتو » : ةولصلا طورش يف لاق اضيأو . خلإ

 رزعي : ريزعتلا باتك ى لاق اضيأو . ها « ةنتفلا فوحل' لب ةروع هنأل ال «لاجر

 ريغل اههجو تفشك وأ - هلوق ىلإ  ةنيزلا اهكرت ىلع هتجوز ج وزلاو هدبع لوما

 ظ ( . ( ۲٣۱ : ۳ یاش ) مرح

 لاق « نميبالج نم نييلع نادي » : ىلاعت هلوق تح صاصجلا لاقو

 نييبنجألا نع اههجو رتسب ةرومأم ةباشلا ةأ رملا نأ ىلع ةلالد ةبآلا هذه ى : ركب وبأ
 ي .
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يرلا لهأ عنمطب الفل ج ورنا دنع فافمل او رتسلا راهظإ ٠
 نيف ب

 ٠ ( 458 :  نآرقلا ماكحأ ر

 ثلاثلا ثيدحلا دمعت نع اهيفكو اههجو ىلإ رظنلا من تهشرو

 فرصا 0 : دل دادي اجلا ركن نع لاس ثثيح راج نع رش

 نع لاست ةبقتلم تءاج ةارما ةصق ىن نورشعلا ثيدلا كلذكو « كرصب

 « هيلإ روظنملاو رظانلا هللا نعل » نورشعلاو ىناثلا ثيدحلا كلذكو « اهنا

 ثلاثلاو « سيلبإ ماهس نم مومسم مهس ةرظنلا » نوذلثلاو ىداحلا ثيدحملاو ءهمومعل

 هنع هللا ىضر ىلع نع ةديرب ثيدح ىو . لينلا ىف ام « ةرظنلا ةرظنلا عيت ال » نوثلثلاو

 نأل رظانلا مثإ بجوي ال دمعتو دصق ريغ نم ةءاجف عقاولا رظنلا نأ ىلع ليلد

 ىلع عقاولا رظنلا هنم عونمملا امنإو « ةعاطتسالا نع ج راخ هب فيلكتلا

 لاق نم كاذب لدتسا دقو . ةءاجفلا رظن دب رصبلا فرص كرت وأ دمعتلا ةقيرط

 هلوق اقلطم رظنلا نم نوعناملا هب لدتسا ام ةلح نمو .:ةيبنجألا ىلإ رظنلا ميرحتب

 ءارو نم نهولأساف ) :ىلاعت هلوقو (« مهراصبأ نم اوضغي نينموملل لق, » : ىلاعت

 00 )۳ : ٦ ليز 6 باجح

 اذه نإ : ركب ىبأ تنب ءامسأ ثيدح نع باوجلا ىف نالسر نبا لاقو
 فرخ دنع امأ . هنود اموأ عامح نم هيلإ ةوهشلا رعدت امت ةنتفلا نع نمأألا دنع
 ةجادلاب هدييقت ىلع لديو «ةجاحلا طارتشا مدع ثيدحلاو ةيالا قالطإ رهاظف ةنتفلا
 ةرثك دنع ايس ال هوجولا تارفاس نجري نأ ءاسنلا عنم ىلع نيملسملا قاغتا
 اهقيرط ف 558 رتس اهمزلي ال هنأ : ءالعلا نع ضايع ىضاقلا ىححو ؛ قاسفلا
 AEE راطوألا لین ر ةبذلل رصبلا ضغ لاجرلا ىلعو

 ىعأ - باجحلا نم ةثلاثلا ةجردلا ف ميت الكو فلللاو فلسلا بهاذا 5 ٠
 انأر ام هيف مالكلا انلطأ امنو . ةيبنجألا نم ىلإ رظنللب نيفكلاو هجر 0
 زهق ام لع قو سیو صج ى هيف رو الرضع هذ لعلا ىلإ نيبسننملا صعب
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 رظنلا ةمرح ىلع نوقفتم ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكملالا نم روهمجلا نأ بفيعضلا دبعلل
 الال < رارطضالا دنع الإ اهفشك ةم رح ىلع اذكو اهيفكو ةيبنجألا هجو ىلإ

 . ةنتفلا ناكمل لب ةولصلا قح ىف ةروعلا نم .

 ةدتفلا نم نمألا طرشي امهملإ رظنلا زاوج ةيفنحلا بهذم نم روهشملا»
 0 ةوهشلا مدع ىلع نيقيلاب ةنتفلا نم نمألا ورسف مهن مث . ةوهشلاو
 ةيادملا نم ه رم اك الإ رظنلا مرحي ةوهشلا ىف كش اذإ هنأب اوحرص مهنإف « اثودح
 عماج نم رم اك اهبرق ىلإ سفنلا ناليمب : ةنتقفلاو ةوهشلا اورسفو « اهريغو

 نةيتسي نأب اطورشم ةيفنحلا دنع اهيفكو اههجو ىل اإ رظنلا زاوج ناك ذئينحف :زومرلا

 . اهملإ رظنلا دعب اببرق ىلإ سفنلا ناليم مدع هيف كلشي ال ثيحبب هسفن نم

 هللا ءاش ام الإ اضيأ لوألا نورقلا ىف هدوجو زعي رمأ اذه نأب ريبخ تنأو

 هيو لوح لَو ىنلا نأب ةيمعثخ ةأرما عم سابع نبا لضفلا ةصق هل دهشيو ؛ىلاعت

 ىراخبلا هاور امك «٠ ةنتفلا.اهيلع نهآ ملف ةباشو اباش تيأر » : لاقو ءاهنع لضملا

 تداكو « ىواسملاو نساحملا نيب ىواستلا هيف ادب ىذلا اننامزب كنظ اف «ىذمرتلاو

 شحاوفلا تداعو ءاركتم ركنت الو افورعم فرعت الف ةسوكنم نوكت نأ بولقلا

 : هبحاصب بلكلا راجتت اک ءاوهالا e تراجم ءارجتم ىهانملا تذختاو «ءارخمنم هيف

 ثدحي ال هنأ ىلع نيقيلاو نءآلا لصحي فيكف ؟ هبهايغو هبهاذم ف ىوملا مم طبخيو

NE؟ الإ رظنلاب ارق  ) 

 لاح للتي هللا لوسر مع ¿ نبأ یا | سابع نب لضفلا ةصق هيف كابسحو

ء٠ دلب رهطأ ىف ف قييم هللا قلخ ةوفصل اندر هلو
 . ا ىلا نيتي ۾ < هللا دالب ن 

 اع كولاي ال قاف ا 1
 مهر ا رصعلا ءانبأ لاب ٠ ê هيلع ةنتفلا وسب نمألا

 مهو ‹ مم مهد ليخ ىف ةماشك ممنج ىف ىوقتلاو عرولا لهأو « نوعنصي

 ھل | : .& 1 . .٠

 اعتسملا وهو ىكتشلا هللا ىلإو ؟ نامزلا دال ةدهاجلاو ىوقنلا ةوق مهيف تفعض
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 ءايللا فالح دعي ناک بناجألا نيب هجولا فشك نأ ىزت ام عم اذه
 لأرت ىهو ةبقتلم تءاج ةأرما ةصق نم تفرع دق اك « اضيأ ىلوألا نورقلا ى
 تلج : قاط ىنلا باحعأ ضعب اهل لاقف « لوتقم وهو اهنبا نع الع ىبلا
 ثيدحلا «ىنايح زرا نلف ىبا ازرأ نإ» : تلاقف ! ةبقتنم تنأو كنبا نع نيلأست لا اح أ هلق كا أك ناو < تلاقت 1 ةت كتلأو كلبا نع نيلاض
 باجحلا لوزن لبق ترهطملا جاوزألا تناك لب .(نورشعلا ثيدحلا) دوادوبأ هاور
 بنيز ةصق ىف تملع دق اك « لاجرلا نيب هوجولا فشك نع نزرتحي اضيأ
 تناك ا ىنلا تيب ىف اولخد ال لاجرلا نأ « باجالا لوزن ىف اهنع هللا ىضر
 ناكو «ىذمرتلا هاور امك « طئاحلا ىلإ اههجو ةيلوم تيبلا ةيحان ىف ةسلاج بنيز
 اهنيب ارتس ليَ ىخرأف «كلذ دعب باجحلا لزن مث : باجحلا لبق كلخ
 | . لاجرلا نيبو

 ةيعفاشلاو ةيكلاملا دنع مارح اهيفكو ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا نأ لصاحلاو
 ةمزاتسم ليمجلا هجولا ىلإ رظنلا نأ وأر مهنأك ءالوأ ةنتفلا تغيخ .ءاوس «ةلبانحلاو
 هنوكل حيرلا جورخ ماقم مونلا ميقأ امك « ةنتفلا ماقم هوماقأف ةداع ناليملاو ةنتفلل
 حيرلا جورخ ققحن ءاوس < مونلا سفن ىلع ءوضولا ضقن مكح ريدأو « ةنظم
 ءاوس ماكحألا رئاس ىف أطولا ماقم ةأرملاب ةحيحصلا ةولحلا تميقأ كلذكو . ال مأ
 . الوأ أطولا ققحن

 مهنم اعز اهنم نمألاو ةنتفلا ةقيقح ىلع مكحلا ورادأف هللا مهمحر ةيفنحلا امأو
 صن در. مل الو « ساقلا درجمب تبث ال عرشلا فئاظو نم “ىش ماتم ىش ةماقإ نأ
 ىلإ ناليلاو ةوهشلا مدع ىلع نيميلاب ًاطورشم زاوسجلاب اوکح « اهب ناتتفالاو ذذلتلا ماتم اهيفكو اههجو ىلإ رظالا مقي حيرص
 وأ نظ وا ةوهشلا

 مالک لام ناكف

 ملع ءاوس همدع دنع مرحيو ٤ اهجرأ ء
 . ًادج زيزع طرشلا اذه دوجو نأ نوركني ال مهو <

 . ةذاش عضاوم ىف الإ مكحلا ىف قرف امهنيب قبب لو ٠ « نايعألا ةماعو لاوحألا ةماع ىف ًادحاو ةيفنحلا مالكو روهمجلا

 كش
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 اضيأ ةذاشلا عضاوملا هذه: نأ اوأر ل -قاتسهقلاو صاصخلااك  ةيفنجلا خئاشمو
 اههجو فشك نع ةباشلا عنمب اوكح « نامزلا داسفل مهرصع ىف مدعنت تداك

 رم امك « مهنيب هجولا فشك ىلع هتجوز رب زعت ق جوزا اوصخرو بناجألا ن نيد

 نم دافتسملا وهو < اويل اكحأ ىف صاصمإبا نم و راتحنا درو راتحلا ردلا نم
 : . يلا نم رم اک ةجارسلا الك

 فشك عم ر ىنعأ - باجحمل ةثلاثلا ا اذه ىلعو

 اليلد ودجي مل مهنألف :رؤهمبلا دنع امأ -ةرورض الب بناجألا نيب نيفكلاو هوجولا

 ۲ اهنم رهظ ام الإ » : لاعت هلوق ی مر نا وا مهراج « هزاوج ىلع
 ىلإ رظنل نألو « هب روماملا باجحلا تمت نافكلاو هجولا ىبف بابلجلاو بايثلاب

 . اهماقم مقأف ةبرجتو ةداع ةنتف ةنظم اههجو

 : ىلاعت هلوقل سابع نبا ريسفت مهرايتخال  زاوجلا ملست دعبف ةيفنحلا امأو

 هلوقل ةنتفلا نم نمألاب طورشم هنإ : اولاق  نيفكلاو هجولاب « اهنم رهظ ام الإ »

 « مهل ئكزأ كلذ مهجورف اوظفحبو مهراصبآ نم رم اوضغي نينمؤملل لق » : ىلاعت

 لزب مل طرشلا انهو « ناليملا مدع ىلع نيقيلا دنع الإ ققحتي ال ةنتفلا نم نمألاو

 مودعملاك وه امل ةريع الو « نام ولا اذه ىف مدعني نأ داكو ملاعلا , ي دوجولا ز رع

 لب «ىعرش مكجح ىلع درو خسنل ال ءزاوجلا مكح طقسف
 ل

 دق كنِإف ؛ اه ا تاياورلاو صوصنلا عمتجت انلق ىذلا اذهبو .

0 اهضعب نأ تاور تابآلا نم كل اندرس امم تفرع
 

 ءاسأ

 اهضعبو . اهلاثمأو ا اهسفن ةيها

 © ممع هللا ىضر ةباحصلا نيب
 هاو ثتيدحو « ننسلا ىن ركب ىبأ تاب

 ريسفت ی حقو فالتخال لاتحا ىلع هزوجبي

 . هليصفت رم ام ىلع « رهظ امالإ » : ىلاعت هلوقک
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 :ىلاعت هلوقك « بناجألا نم امهيلإ رظنلاو نيفكلاو هجولا فشك مرحي اهضعبو
 ةبألا )» مهراصبأ نم اوِضغي نينمؤملل لق » : ىلاعت هلوقو « نكتويب ق

 ن٥ نييلع نيندي » : ىلاعت هلوقو «باجح ءارو نم نهولئساف » : یلاعت هلوتو
 ريسفت ىلع « رهظ ام الإ » ىلاعت هلوقو ةباحصلا نم روهمجلا ريسفت ىلع « نبيبالج

 تجرح اذإ ةروع ةأرملا » :مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو؛هنع هللا ضر دوعسم نبا
 . مسم هاور كرصب فرصا : رباجل مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو « ناطيشلا اهفرشتسا
 نإف « رعد ةراقنلا معي : ةت قا ىضر ىلعل مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو

 . دمعت ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا زاوج مدع نيئيدحلا نم رهاظلا

 امفو . داضتلاو ضراعتلا اهرهاظ ةيئسلا تاياورو باتكلا صوصن هذهف
 قر انلق ام تققح اذإ كنإف «لاكشإلا اذه نع ةينغ ىلاعت هللا نوعب كل انرك ذ

 ةحخوسنم ريغ ةكح اهلكو «ماكحألا ةقسانتم ىنعملا ةقفاوتم اهلك صوصنلا هذه نأ
 ٠ . الف ال ثيحو زيجأ طورشلا تدجو ثيحف طورشب طورشم مكهلا نأ ريغ
 . اهضعب وأ اهلك دقف دنع ةمرحلاو طورشلا لادكتسا دنع زاوجلاف

 ساسع نبا ىريسفت نيب فالتخالا ةقيقح ميلست ىلع هلك اذهو
 ءزج ىن هدقرم هللا رون خئاشملا فرشأ انخيش لاقو : مهنع هللا ضر دوعسم نباو
 هنأ : « ةنيزلا ءادبإ قيقحت ىف ةنيسكلا ءاقلإ ١ ب ىمسملا ثحبلا اذه ىف هد زف:

 نإو « رهظ ام » ةظفل نإف « رظنلا ناعمإو قمعتلا دنع امه ريسفت نيب فالتخا ال
 .راهظإلا ال رووظلا ةغيص وه ءاثتسالا ف روكذملا نكلو « نيفنلاو هجولاب رسف
 ثيحب لب . هرتس عاطتسي ال ام ءانئتسا ضرغلا نأ ىلإ ةحضاو ةراشإ ريشي وهو
 نينأ ىنعملا ناك اذه ىلعف . هدصقو راهظإ نود نم لمعلاو بسكلا دنع رهظب

 هدنع هللا ىضر سابع نبا ريسفت ىلع ئثتسملا ناكف . لمعلاو بسكلا دانع 0-2
 دوعسم نبا لوق فانی ال وهو .هيلإ رارطضالا دنع نيفكلاو هجولا روهظ وه اهب
 , هنع هللا یش ر

9 
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 الو , : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ريثك نبا لاق ام ىنعملا اذه دیؤیو : تلق
 ل ام الإ بناجألل ةنيزلا نم ائيش نرهظي ال ىأ :« اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبب
 ١ ْ . ها هئافخإ نكم

 ءاسنلل زوجي ال هنأ ىلع ةمألا روهمحو ءاهقفلا بهاذم تقفتاف ةلمجلابو
 . : ىلاعت هلوقل زئاجعلا هنم ىتثئتشيو «بناجألا نيب فكألاو هوجولا فشك باونلا

 قبي ملف . عامجإلاب عيمجلا ىف ةانثتسم تارورضلاو ةبآلا  ءاسنلا نم دعاوقلاو
 باجحو تويبلا ىف رارقلا ىلوألا . ناتسيلوألا ناتجردلا الإ ع ورشملا باجحم
 عقاربلاب تارتتسم نهجئاوحل نهجورخ ةيناثلاو ٠ بولطملا لصألا وهو صاخشألا
 ريغ « ناتعورشم هنم نيتجردلا اتلك نأ كش الو . ةجاحلل ةصخرلا وهو بيبالجلاو

 ولو ,تويبلا نم نهجورخخ ىو ةنتفلا عئارذ دس ناك امل باجحلا نم ضرغلا نأ:
 بحب ًاطورش ای هلوسرو هللا نېلع طرش ةدتف ةنظم ناك تارورضلاو جئاوحمل
 ١ . ج ورحنا دنع اهمازتلا نييلع

 تالفت نهو نجر لب «ج ورحللا دنع ةنيزلا سابلو بيطلا نكرتي نأ ١
 . انركذ امم ثيدحلا تاياور نم ريثك ىف رم اك

 ١ مقر ثيدح يف اك «هسفنب توصي سرج اهيف ةيلح نيلحتي ال نأ ٤١.

 وه اک « نييلح نم هلاثمأو لاخلحللا توصيل نهلجرأب نبرضي ال نأ ۳

 . نآرقلا صوصنم

 ثيدح ىف رم امك « ةنتفلل اببس نوكت اليك ةيشملا ىف نرتخبتي ال نأ 4
 . ١8 مقر

 : 58 مقر ثيدح ىف اك ءاہشاوح لب قيرطلا طسو ىف نيشمتال نأ ه

 ةدحاو اع الا ءثمءاغ ا
 و انيع الإ نبنم ئش رهظب ال ثيحب نيبيبالجا نم نييلع نيندب نأ

 1 نالا . 5 7 م6
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 ”ال مقر ثيدح ى اک ؛«نهجاوزأ نذإب الإ نجري ال نأ

N 

0° 
هجاوزأ نذإب الإ ًادحأ نملكتي ال نأ

 مقر ثيدح يف امك 2 ن
-۸ 

 عمطيف لوقلاب نعضخمي الف ةرورضلا دنع بناجألا نم ًادحأ نملكت اذإو 3

 : باتكلا صوصنم وه ام“ <« ضرم هبلق ف يذلا

 , ج ورتا دنع بزاجألا نع نعراصبأ شفني ثأر ے١

 هللا ىضر رم نبا تيدح نم دافتسي اک لاجرلا محازم ىف نجلی ال نا كلا

 بح اهلاثمأو ًاظرش رشع دحأ هذهف . ( ٥ مقر) !ءاسنلل بابلا اذه انكرت ول :هنع

 تدقف ثيحف « تارورضلاو جئاوح تيبلا نم 07 دنع اهمازتلا ةأرملا ىلع
 . الصأ ج ورحنا نم م نعنم طورشلا

 هللا لوسر كردأ ول » :اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ تلاق ام ىنعم وهو

 ىراخبلا هاور « ليئارسإ ىنب ءاسن تعنم امك < « نعنمل ءاسنلا تن تئدحأ ام اا

 ىعرشلا ما خسف مّراتسي الع ناب هعبات نمو لحما ف مزح نبا همعز امال

 نكي مل مويلا ءاسنلا تثدحأ ام نأ مزلتسي هنأ وأ « اهنع هللا ىضر ة ةشئاع لوقب

 نيدلا ليك نب هنأ وأ < كلذ لبق لاعتو لابس هللا لع ىف ل اع

 نع القن .( ١ ) ةيفاعلاب هتادافإ ىلاعت هللا مادأ ىفائعلا انخيش لاق امل كلذو
 لاكإب انيلع نم ىلاعتو هناحبس هللا نإ : هرس سدق هللا ىلو هاشلا مالسإلا ةجح
 ىف دوجوم اهمكحو الإ ةمايقلا موي ىلإ ثدحم ةثداح نم امف « :ةمعنلا ماتو نبدلا

 نودهتجلا هجنرختسا ىذلا وه ىناثلا مسقلاو . اليلعت امإو ًاصيصنت امإ ةنسلإو باتكلا
 نمو «ةنسلاو باتكلا مكح نم عون ًاضيأ وهف ءليلعتلاب ةنسلاو باتكلا نم ءاهقفلاو
 ' . تيثم ال رهظم سايقلا نإ: اولاق مث
 ا ل يل

 . اذه قدسنا اوسلو لاقفا همنا قا نر
 3 "ول ا ي ا
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 ءاسنلا لاوجأب فرعأ تناك امل اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأو انمأف '
 ج ورعلثا زاوج نأ ةنسلاو باتكلا صوصن نم تهقفت نيدلا رارسأب ملعأو
 .تدقف دقو < ةنعتفلا نم نمألا ىلإ عجرم اسهلك طئارشب ًاطورشم ناك ءاسنلل
 هللا لوسر كردأ ول هنإ : تلاقو « اليلعت ةنسلاو باتكلا مكح ًاعونمم داعف طورعلا
 وه امنأ «ول » ةظفل تحت لخادلاف « ًاضيصنت ىأ نهعنمل مويلا ءاسنلا هيلع ام خلت
 هتلحت لحتنا نمو مزح نبا هل هسبنتي ملو « لمأتم ىلع ىنخي ال اک ٠ عنملاب صیصنتلا
 . باوصلل قفوملا ىلاعتو هناحبس هللاو « بهايغ ىف اوعقوو « بهاذم اوبهذف

 اوغنف ةيفنحلا مهعبتو ‹ باوشلل ج ورحللا ةباحصلا ضعب عنم اذه لجألو
 طورشلا عاجتسا مدع مهرصع تانب نم اودهاش مجخإف 2« دجاسملا نهروضح

 نآل ج وردا زاو+ خسن هنأ ىلعال ؛روجفلاو قسفلا ع ويش وأر ام عم 2« ج ورغلل

 7 ٠ ١ . زوجي الف دقف دق زاوجلا طرش

 نأ تفرع ةنسلاو باتكلا صوصن ىف رظنلا تنعمأ نإ هلك اذه دعبو

 باجح. ىنعأ  ىلوألا ةجزندلا ىه باجحلا يف ءاسنلا نم ىلصألا بولطلا

 .ىتاللا تا ريقفلا اهسالو «نببلع جرحلا ىلإ ىدي اعر هنأ ريغ تثويلاب ضاخشألا

 ىلإ نرطبضيف ‹ نيتقفنو نهقزرل لفكي نم الو مداخ نمل سيل
 كاللكو « جورحلا

 ءاضيبلا ةحمسلا ةعيرشلا تحابأف « هلاثمأو رفسلل جورحللا ىلإ ءاسنلا رطضت دق

 جرورختا دنع ةنتفلا باب دست طئارشب ”ةطورشم « ةرورضلا دنع اضيأ ةيناثلا ةجردلا

 . ةرورضلا ردقب ًاردقم كلذ نوكيف . جرح ايفن

 هللا نإ + ا ا 55 ش

 ا هلصاح ام باجحلا ىف - هثادافإ ىلاه هللا مادأ - ىنائعلا انخيش لاق ٠١

 و < ابولطم ايضرم كنع * غلا ¿ * تال
 E 1 نوكي دق قفص هلوسر اذكو ىلاعتو هناحبس

 و هناحبس هللا ملع ال « سانلا ىلع آبجاو امتح هلعجي ال
E 

 . نمو . ةربثك الز اذهل تدجو ماكحألا مارد اذإ

 امح هلعج مل هن مو هلا 7

اعتو هئاحبس هللا نيع ًايضرم ناک إو هاف « صاخشألا ْ
 © مل هنكلو ىل
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 ناك هنإف هنأ رما عم هنع هللا ىضر رمت ةصق هل دهشيو . ةرورضلل ةباعر ًاجاو

 نيلعفت مل كنإ : ليق ىتح هيلإ جرخت لزت مل ىهو دجسملا ىلإ اهجورخ هركي
 هنع هللا یضرر ۶ نكي مف ؟ ىمعنميال ملف ههركي ناک نإ هنإ :تلاقف ؟رمع ههركي ام

 اذه صاخشألا باجح نإف « عرشلا دودح ةياعرل كلذو . هتيهارك عم اهعنمي
 نييلع برضي مل نكلو « هلوسرو هللا دنع بوبحم ىضرم هنأ عرشلا ىف هتجرد وه
 . ىهتنا - هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال : نهجاوزأل ليق لب ًانوناقت

 وه ىلصألا بجاولا نأ نم انركذ ام اني ال اذهو : فيعضلا دبعلا لاق
 نإف « هطورشب جورا ةرورضلا عضاوم ىف نه صخر نكلو « باجحلا اذه
 تويبلاب صاخشألا باجح بوجوب لوقلا نإف « ىيال امك دحاو نيمالكلا ل اج

 ةيلكلاب صاخشألا باجح نإ : لاق نم لآم وه جئاوحل جورحلا ىف ةصخرلاو .
 بولطملا نأ وه نيمالكلا دافم نإف ؛ ةررضلا دنع جورحلا زاوحجل ٠ بجاو ريغ
 . ةرورضلاو ةجاهلل ءايشأ ىف صخرو « صاخشألا باجح وه ءاسنلا نم ىلصألا

 هرس سدق ىرولهدلا هللا ىلو هاشلا ةرضح دنهلا ثدحم مالسالا ةجج لاق
 نهقشع ىلإ ءاسنلا ىلإ رظنلا مهجيبي لاجرلا ناك امل هنأ ملعا : ةغلايلا هللا ةجح ىف
 ىغتبي نآل اببس كلذ نوكي ام اريثك ناكو ٠ كلذ لثم ءاسنلاب لعفيو «نبم هلوتلاو
 وأ هريغ ةمصع ىف ىه نم عابتاك < ةدشارلا ةنسلا ريغ ىلع نهم ةوهشلا ءاضق
 رطس امنع ىنغي بابلا ف دهوش ىذلاو  ةءافك رابتعا ريغ نم وأ حكت الب
 ةعزانتم تاجاحلا تناك املو « بابلا اذه دسي نأ ةمكحلا تضتقا _ رتافدلا ف
 ل ہل عش « تاجاحلا بسحب بتارم ىلع كلذ لعجي نأ بجو ةطلاحلا ىلإ ةجوحم
 . نئسلا-نم اهوجو

 ا ٠ ادب انف دج ال ةجاحلالإ اهنيب نم ة ةأرملا جرخت ال نأ اهدحأ

 وأ هبزح فرشتسا :هانعم : لوقأ «ناطيشلا اهفرشتسا تجرح اذإف ؛ةرؤع ةأرملا »
 ناکو ١ نكتويب ىف نرقو.» : ىلاعت هللا لاقو < ةنتفلا بابسأ ىه نع ةيانك وه
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 تاجا اذه لزني نأ ىلع اصيرح نيدلا رارسأ ملع نم ىتوأ امل - هنع هللا ىضر ربع
 بابلا اذه دس نأ ىأر هنكل « ائيلع نيف ال كنإ ةدوس اي : ىدان ىح
 نأ نكل نذأ » : لاقو « باجمإ ريغ نسم كلذ ىلإ بدنف « مظع جرح ةبلكلا

 . « نكجاوح ىلإ نجت

 يجوز الإ اهم ةنيزلا عضاوم رهظت الو ابيبايلج اهيلع ىنلت نأ : ىنا
 . ( ١ : ١١8 ةغلابلا هللا ةجح ر خلا ام مرحم محر ىذلا وأ

 مكاحلا هاور « نحل ريخ نيتزيبو » : ای ىنلا لوق انلق امل دهشيو

 جورحلا يف بيصن ءاسنلل سيل » : مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو ( ۱۲ مقر ثيدح )

 ةولص» :مالسااو ةولصلا هيلع هلوقو (۳۸ مقر ثيدح) ىناربطلا هاور « ةرطضم الإ
 تدعق نم» :مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو (40 مقر.ثيدحلا) « لضفأ اهتيب ىف ةأرمل

 ( ١" مقر ثيدح ر «یلاعت هللا ليبس ف ند هاجم لمع كردت اهنإف ابيب قف نکنم

 ( 57 مقر ثيدنح ) « تريبلاب نهتاروع اوراو » :مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو

 . (54 مقر ) « فرغلا نهونكست ال » مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو

 هللا ءامإ اوعنمت ال » :مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق هيلإ ريشي كلذكو : تلق

 ظ ةنظم ىف الإ قلطي ال مالكلا اذه لثم نأ فرعت كنإف « ةيلج ةراشإ « هللا دجاسم

 هباجحلا نكي مل ولف « ءاسنلل باجحلا لوزا الإ ةعنامملا نكت ملو « ةعناملا

 نس هيبنتلا اذه ىلإ ناك امل « جورخللا نع نهعنمو تريبلاب باجحلا فورعملا

 . ةجاح عفر ىبلا

 تويبلاب باجحلا وه باجحلا ىن بولطملا لصألا نأ ىلع دهاش هلک اذهف

 جرح "ا نع نهعنم ىف ناكو نيدلا نع ًاعوفدم جرخلا ناك ا ا نع يغ :روداحلاو

 ( طورشب جئاوحلاو تاروربشلا دنع جورلللا ف نمم صخر نيب جرح ًاقاطم

 0. هليصفت. رم رم انك « ةنتفلا عئارذ دسل اهطرش
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 «ضراعتلا اهرهاظ ىلا صوصنلا تقسانت -ىلاعتو هناحبس هللا نوعب  انلق اع و

 جورالنا ىف ىف ءاسنلل صحن ر اهضعبو «تويبلاب صاخشألا باجح ىضتقت اهضعب نإف

 نيفكلاو هجولا فشك ىف نل صخر اهضعبو « بيبالجلاو عقاربلاب تارتتسم
 رارقلاف ء اهعضاوم ىف ةع اهلك نأ رهظ دقو  افنآ تفرع اك - اضيأ

 تارورضلا دنع امف صخرم اهنع جوردللاو « بولطملا لصألا وه تويبلا ىف

 فشك زوجي !معن . مدقلا ىلإ قرفلا نم بيبالجلاو عسقاربلاب تارتتسم جئئاوحلاو
 ٠ رهظ ام الإ » ءانثتسا هيلع لدي اك ءهيلإ رارطضالا دئع اضيأ نيفكلاو هجولا

 . هحيضوت رم ام ىلع زيزعلا ليزنتلا نم راهظإلا ال روهظلا ةغيصب

 دح نايب نم فيعضلا دبعلا دارأ ا. ىلاعتو هناحبس هللا دمحم مث انههو

 تقفتاو « ريحلاب اه دوهشملا نورقلا اهيلع تضم ىلا ةعورشملا هتيفيكو باج
 رومألا باجحلا لصأ نأ افثآ تفرع ام وهو « راطقألا ءالعو راصمألا ءاهقف هيلع

 تارتتسم جورخلا نحل زوجي ! معن ٠ تويبلاب باجحلا وه عرشلا ىف بولطملا هب
 هجولا فشك زوجيو لب « ةيرورضلا جئاوحلا دنع قي هرطلا ىشاوح ى تالت

 الإ الف ةنتفلا وخ ع مم امأو « ةنتف فح مل اذإ هيلإ ةرورضلا دنع اضيأ نيفكلاو

 ااه نم ىنثتسملا وه ا مالكلا ۳ . هلاثمأ و ءاد ةجلاعك ديدشلا رارطضالا دنع
 ىلا هللابو لرقأف باجي

 باجحلا نم ىننتملا
 مح 2 و ‹نهسبالم وأ ءاسنلا ءاضعأ صعب 6 عجل ميسا : ماسقأ هك

 . ءاسنلا دارفأ ضعب ىلإ عحري مسقو .لاجرلا دا رفأ ضعب ىلإ

 - ان٠ رهط امالإ نبتنيز نيدبي الو» : ىلاعتو كرابت هلوق ىفف . لوألا امأ
 «هریغو ريثك نءا هلاق امك هئافخإ نكمي الام الإ نميز نم . ایش نرهظي ال ىأ «رونل
 هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع هب هريسف اك « بااجلاو بايثلا نم كلذ ناك ءاوس
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 هرسفاق < ةنتفلا نم نمألا طرشب ةرورضلا دنع نيفكلاو هجولا وأ « نع

 نأ تفرع دق انك ءدحاو لالا نإف « |مهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا هللا دبع
 رهظيف « هريغ وألمعلاو بسكلا ىلإ نجتحي ىتاللا ءاسنلا نع ج رحلا عفد ضرفل
 طرشب زوجي كلذ و . راهظإلا دصق نود نم فكلاو هجولا وأ بايثلا نم یش هيف
 لق » : كلذ لبق ىلاعت هلوق نم دافتسم طرشلاو « لكلا دنع ةنتفلا نم نمألا

 تابآلا نم كلذ لاشمأو « نهجورف نظفحيو نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملا

 هروهظ مزلي ام ىأ راهظإلا دصق نود نم رهظ ام لبؤةيح ىنئتسملاف . تاياورلاو
 هدافأ اذكه . هب رومألا باجحلا تحن كلذ ىوس ام ىتبف « ةداع لمعلا دنع

 انخيش ح رص هبو « ةنيزلا ءادبإ قيقحت ىف ةنيكسلا ءاقلإ » هتلاسر ىف فرشألا انخيش
 عطقنم .ءانثتسا « اهنم رهظ ام الإ » :هلوقو :لاق ثيح نآرقلا تالكشم ىف ررنألا

 نباو ( ۳۰۸ -ص )نایبلا عماج ةيشاح عجار . هسفنب وه أدب لب هنيدبي نبنأ ديرب ال

 . ىهتنا ( "4 ص ر ليلك لاو ( 8١ : ۷ ) ريثك

 الإ نبتنيز نيدبي الو » : ةيآلا هذه ىف ىلاعتو كرابت هلوق ىف : ىناثلا امأو

 ىنب وأ نهناوخإ وأ نوتلوعب ءانبأوأ نيئانبأ وأ نيتلوعب ءابآ وأ نهئابآ وأ ن.تاوعبل

 وأ لاجرلا نم ةبرإلا ىلوأ ريغ نيعباتلا وأ نبمايأ تكلم ام وأ نبئاسن وأ نبتاوخأ

 ةسمخ باجحلا نم هيف ىنئتسا دقف « ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلا

 ريغو ؛ مهلك مراخلا : لاجرلا نمف « ءاسنلا نم نانثاو « لاجرلا نم ةثلث «ماسقأ

 زوجيف ؛ءاسنلا رمأ نم اشيش نوفرعي ال نيذلا لافطألاو «لاجرلا نم ةبرإلا وأ

 ‹ ةروعلا ىف الخاد ناك ام ىلإ ال باجحلاب امر ناك ام ىلإ رظنلا ةئلثلا ء الود

 . جوزلا ريغ اضيأ مراحملا نم دحأ دنع زوجي ال ةروعلا نم“ یش نم فشك نإف

 ةفقصتلملا بايثلا كلذكو « اهتمت ام فت قاقر بايث سبل ءاسلل لحي ال اذهو

 فشك اهيف نإف « ةيزازبلا ظفح ىف هب حرص اك < + اتت اه: ر ثر ندبلاب

 و وت انمرم دقو . ج وزلا ريغ دحأ د ا ذل ھو ا ف هليصفت هحيض
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 ولو نيماميأ تكلم امو « ةماع نينمؤوملا ءاسن ءاسنلا نمو . هعجارف ةيآلا هذه رنسفت

 . ةبآلا ريسفت تحت هيف ام ليصفت رم دقو . تاكرشمو تارفاك

 نوج ري نا ءاسنلا نم كسعاوفلاو » : ىلاعت هلوق ىف : ثلاثلا امأو
 نففعتسي نأو ةنيزب تاجرتم ريغ نسبمايث نعضي نأ حانج نييلع سيلف ًاحاكن

 زئاجعلا باجحلاب تارومأملا ءاسنلا نم هيف ىئثتتساف « لع عيمس هللاو نمل ريخ

 يلا ةرهاظلا نيبايث نعضي نأ جاوزألا ىف عمطم نه قبي مو نسيأ دق ىاللا

 . رامللا قوف ىذلا عانقلاو ءادرلاو بابلجلاك « ةروعلا نشكل اهعضو ىضفي ال
 . 2« نيميبالج نعضي نأ حانج نبيلع شیلف » : دوعسم نبا فحصم ىف امك

 ٠ باجحلا لصأ ىف نالخاد نيفكلاو هجولا نأ ىلع ليلد اذه فو : هيبنت

 ناك امل زئاجعلل بايثلا عضو ىف ةراجإلا نال كلذو « امهفشك باوشلل زوجي الف

 نيفكلاو هجولا فشك زاوج الإ هلصاح نكي ملف <« عقاربلاو بيبالحلا ىلع ًارصتقم

 ءاسنلا نم دعاوقلا صيصختل ىنعم الف « ًاضيأ باوشلل هزاوجب ليق نإف :زئاجعلل
 :٠ لع ىلاعتو هناحبس هللاو . هل نطفتف « بايثلا عضوب

 لب ؛ ا مهمئاخو ءايبنألا ديس دهع ىلإ مالسلاو ةولصلا هيلع مدآ دهع ندل نم عئارمألا يسب ف مارح ىمصاعملاو شحاوفلا لصأ نأ ملعا : ةميم ةدئاف
1 8 

 اهعئارذ و شحاوفلا ىعاود امف مرح هنأ لَم انيبنو انديس ةعبرش تايصوصخ ناو ن رک توبي“ 2 ءمو .- حافلا ةم ىع نونيدب ةلمو بهذم ىلإ نومتني نيذلا بازحالا ةماع ىف و
 . اهيعاد نع عنملاو اهعئارذ دسب الإ نکم ال شحاوفلا نع ظفحلا نأ اهلبق ممألا ةبرجتب تبث دقو < يصاعملاو شحاوفلا نع ظفحلاب الإ ًاروصتم نكي مل كلذو « ةسمايقلا موي ىلإ ةنسلاو ةعيرشلا ىلع ةمألا هذه نم ةفئاط ءاقبإو ةعيرشلا هذه ظفح ىلاعتو هناحبس لفكت امل كلذو « اضيأ

 عئارذلا دسل ماكحأ ءاضيبلا لا انتعيرش ىف تءاج ةيطإلا ةيازعلا هلو
 اهعيب مرح رمدللا تمرح ال هتأ TS ىصاعملا س هداسف مظع برج ايف
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 أ ام ابمو « مب نتلاب لوقلا اهنمو « اهبورغو سمشلا عولط دنع ةولصلا اهنمو هلاعتساو هتعنص ريوصتلا اهنم :كرشلا ىلإ ةعيرذ ناك ام ةعبرشلا تمرح روفغم ريغ ۰ امنإو اهظع الظ كرشلا ناك ال كلذكو , ةيصعملا هله ىلإ ةعيرذ وه ىذلا اهئارشو
 . اهعورفو ةعيرشلا لوصأب ةفرعم هل 1 - : نم ىلع ىنخي ال امك « اهلاثمأو « هللا ريغل هب
 «ليبقتلاو سملاو ةوهشلاب رظنلا نم اهيعاود تمرح شحاوفلاوانزلا مرح امل كلذكو
 كلذكو . باهرإلاو سبولا نم هعئارذ تمرحف یح ريغ ف سفنلا لتق مرحو
 عئارذلا دسو ىمحلا طظدع متن انتعيرش یر شحاوفلاو ىصاعملا تاهمأ ةماع ف

 ال اب ىطاشلا ةمالعلل ماصتعالا باتك ف ةلئسملا هذه ليصفتو < الإ ةيضفملا
 , هيلع ديزم

 مألا ظفحو ىصاعملا عئارذ دسب منبت اك ءاضيبلا ةحمسلا ةعيرشلا نإ مث

 ؛ ايرمأ نم لكل لانما ةسلهس اهماكحأ نوكت نأل مايهالا لك مهن كلذك ٠ اهنع
 اهنع قيضو ج رح لكو « عوفرم ةموحرملا ةمألا هذه نع لالغألاو رصإلا نإف

 : « ج رح نم نيدلا ىف کیلع لعج امو » : ىلاعت لاق عوفدع

 نع عنم ولف ءدود# الو عطقنم ريغ عئارذلاو بابسألا ةلساس نأ ىنحي الو

 تاحابملا ةماع ىلا ةرئاد تعستال اهمومعب اهعئارذو ىصاعملا بابسأ سبلت

 مهل تحيبأو لاقعلا قلطأ ولو « تبحر اع ضرألا مييلع تقاضو « تايشاعملاو

 اياضقلا ةلمج نم ىصاعملا نع بانستجالا ناكل ىصاعملل عئارذلاو بابسألا ةلمج

 تلبج ةيمألا ةمألا هذه تناكو « ريبك داسفو ضرألا ىن ةنتف تناكو « ةيض رفلا

 دس رمأ يف ةيوفطصملا ةعيرشلا تراتخاف «لادتعالاو طسوتلا ىلع اهرومأ عيمج 5

 . اميوق اجيندو اهقتسم ًاطارص اضيأ عئارذلا

 ف ىصاعملا ىلإ ةيضفملا ةبيرقلا عئارذلاو بابسألا نيب تقرف نأب .كلذو

 ا لهأ نم ةحلسألا عيبو « ةوهشب ةأرما نمو ریا عيبك « ةبلاغلا ةداعلا

 ل هبدتعم لخد ا كلذ عم ىهو « ةباثملا هذب تسيل ىتلا ةديعبلا بابسألا نيبو
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 زيوجنو مهودرجم اهتعاشإو ىوداعملا باكترا ف اهرثأو اهنم دعبأ ىه بابسأ نيبو

 ًادج ديعب ببس هنكلو ًارمخ هذاخت ال اببسم نوكي امبر هنإف « بنعلا عيبك « قطنم

 ىف ةناعإلا هتين هب ىح اذإ الإ رابتعالا نع ةعيرشلا اهتردهأ ثلاثا مسقلاف

 « ارمخ هنم ذختي نأ هتينو بنعلا عاب نك « دقعلا بلص ىف هتحارص وأ ةيصعملا

 حرص وأ : نيملسملا لاتق ىلع اووقتي نأ ةين ىلع برحلا لهأ نم بايثلا عابو

 . نيملسملا لاتق ىلع ىوقتلل بايثلا وأ « رمل ىرتشب هنأب دقعلا ىف ىرتشملا

 : اهلصأ ةمرحك ابتمرحف ىصاعملا لصأب ةعيرشلا امتلأ لوألا مسقلاو
 هكح ريغتي ال مسقلا اذه كلذلو . ىصاعملا ىلإ امءاضفإ ىلع ًارئاد قبي ملف

 . داحالاو دارفألا فالتخاو ناكملاو نامزلا ريغتب

 فيخ ثيحف ءابنم نمألاو ةيصعملاو ةئتفلا فوخ ىلع ًارئاد ىناثلا مسقلا قب

 قالطإ قو اجرح ًاملطم هنع ىبنلا ىف نإف . حيبأ ًانقيتم نمالا ناك ثيحو مرح

 كلذ نيب ةعيرشلا تراتخاف < ىصاعملو شحاوفلا ىلع سانلل اضيرعت هيف ةحابإلا

 ىلع هيف مثإلا رادم لب اهنوعب ةيصعملا ماقم مقت م امل مسقلا ذهو . ًاماوق اقيرط
 فالتخابو ناكاو نامزلا ريغتب ريغتي نا نکماف الجو ةيصعملا ىلإ ءاضفإإلا

 هيلع ديزم امم صصقلا ةروس ىف ةلئسملا هذه ليصفت رم دقو . داحألاو دارفألا

 عئارذلا دس ليبق نم اضيأ باجحلا رمأ نأ معاف ةديفملا ةمدقمل م داو
 ناك ال لاجرلا دنع ةباشلا ندب نم ىش فشكف : ةروك ملا ماسقألا ىلع مسقناف
 لصأب قحلف « لوألا مسقلا نم ناك ةدهاش ةبرجتو ةمزال ةداع ةوهشلا اجبيم
 ةشحافلا تمرح اكف :شحاوفلا ةمرحك مرحو «باجحلاب نآرقلا لزنو :ةيصحملا
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 ةنتفلا ةقيقح تفيخخ ءاوس < بناجألا نيب ةئاشلا ندب نم یش فشك مرح انرلاو
 ةباشلاف 9067 لوألا نرقلا هيف ءاوسو « هريغو ا هيف ءاوسو ءالوا

 ا ىنجأ دنع اهندب یفشک اسم زو ال ماعوتوا ءانيسحم
e ءاوس 

. . 
 ةمرحلا لسا ى حقب ذل ةديدشلا تارورضلا ءانئتساو . ًاظوفحم ايلو وأ ًاموصعم

 ةنتفلاو ةوهشلا مدع ىلع نقينلا طرشب ةرورضلا دنع فكلاو هجولا فشك زاوجو
 ةرتتسم اهتيب نم اهجورخو . ”الصفم انمرم اسك « ليبقلا اذه نم ضعبلا دنع
 ىف ندبلا فشكك نكي ملامل « ةدحاو انيع الإ ودبي ال ثيحب بابلحلاو عقربلاب
 نم ىلثلا مسقلا ىف اذه لخداهملإ ةهيرذو ةنتفلل ةنظم نوكي اعر ! معن  ةنتفلا جيت
 ثيحف . ًامتح ًامارح نكت ملو . ةنتملا ةقيقح ىلع مكحلا رادف «بابسألاو عئارذلا
 . زوج نمآلا عقب ثيحو زوجت ال ةنتفلا تفيخ

 دقف « اهدعب امو ىلوألا نورقلا ى كحا اذه فالتخا قرسلا وه اذهو

 و طئارشب دجاسملا ىلإو 2 نهج اوح 6 جورجلا ق ءاسنلا 1 ىلا صخر

 نه راتخاو « نكمأ امهم هكرت ىلإ نهب د كلذ عمو « ةنتفلا باوبأ دست بادآ

 نم ا ىنلا ىأر | كلذ نكي ملو ۶ جارا مظ لب نيتويب ف ولصل : لا ىأر امل الإ كللذ ن ق مصاول لظأ .] وس ى ة للا
 طئارشو بادآ عم تارتتسم نجرخ اذإ ةا فح ملو هدهع ىف مهاوحأ حالص

 نجرخت نأ نكل نذأ دق» :مالسلاو ةولصلا هي + لاق اذهلو « ج ورحلا ى نه عرش

 هللا ءامإ اوعنمت الو : مالسلاو ةواصلا هيلع تاقو . ىرخيلا هاور نكجئاوح ىلإ

 . ع[ جلا هاور ( هللا دجاسم

 هيلع هجاوزأ ملعأ تلاق مالسلاو ةولصلا هيلع هدعب ةنتفلا تنبخ امل نكلو

 - اهلع هللا ىضر ةشئاع ةقيدصلا - نيدلا رارسأل اهظفحأو مالسلاو هرلسا

 تعنم اك ٠ جورا نع نهعنمل ءاسنلا تثدحأ ام الع هللا لوسر كردأ ول د

 دوضحب نع املا تلا قلع م يح نا اس
 و نم ريثك عدم اذمو . ٠ ليئارسإ ىنب ءاسن

 ذ نكي ملو ؛ عماجلا نم نهجارخإ هنع هلل ىضر رمت نبا نع رم امك ءدجاسملا
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 ىلا طورشلا دقفل هرمأ رايا نيع لب - هللاب ذايعلاو - الع ینا رمأل ةفلاخم

 ناكف « ناس زلا ريغتل ةنتفلا نم نمألا دقفلو < ج ورغل الع هللا لوسر اهطرش

 . ةانشتسم تارورضلاو «نييلع اّتح اف رارقلاو تويبلاب رانتسالا

 لب ةنسلاو باتكلا ف صوصنم ريغ جورحلاا نع عنملا اذه ناك امل ! معن

 ةأرما تجرح نإف «ةنتفلا فوخ ىلع هرادمو «داهتجالا نم برضب هككح طبنتسا

 نكت ملو « ج ورحللا بادآ ةياعر عم “ىش هنم ودبي ال ثيحب ةرتتسم دجسملا ىلإ

 ناك نإو « ىلاعت هللا نيبو اهنيب اف ةيصاع نوكت ال نأ وجر: « ةنتف فرخ كانه
 . رهطأو امه ىكزأ ىوتفلا عابتا ناكو « ءاهتفلا ىوتف اهمعي

 ةأرملا توص مكح

 لکتت نأ زوجي الف ةروعلا نم هنأ «ةأرملا توص ىف فالحللا عقواهنه نمو
 دنع قيقا قدلاو .ملكتلا ىف اه صخريف ةروعب سيل وأ «بناجألا اهعمسي ثيحب
 ايس نوكي دق .هنأ الإ هسفن ىف ةروعب سيل ةأرملا توص نأ وهو « قيقحتلا بابرأ

 اهمدعو ةنتفلا ىلع همكح رادف « عئارذلا دس نم ىناثلا مسقلا نم ناكف « ةنتفلل

 هناحبس هللا مرح دقو فيك . الف ال ثيحو هئادبإ مارح ةنتفلا تفيخ ثيحف

 ةنتفلا ةنظا « نهاجرأب نب رضب الو » :لاقف هلاثمأو لاخلحللا توص راهظإ ىلاعتو
 ؟ ًاقلطم اهسفن توص راهظإ زوجي فيكف

 لجرلا ىلإ ةأرملا رظن

 مزاي مل ا فيرشلا عرشلا نإف < ت ىلإ ةأرملا رظن ليبقلا اذه نمو
 تاياورلا تفلتخاو « مهنع راصبألا ضغب ءاسنلا رمأ لب لاجرلا ىلع باجحلا
 «ةشبحلا ىلإ رظنلا ىف اهنغ هللا ىضر ةشئاع ثيدحك «هتمرحو رظنلا ةلح ىف راثآلاو
 3 ىناثلا مسقلا نم 0 انفرع « ؟ انآ ناوايمعفأ » موتكم مأ نبا ثيدحو

 . اضيأ تاياورلا قفتت هبو . اهفوخخ دنع زوجي الو ةنتفلا نم نمألا دنع زوجيف
 نكلو « رهاظلا بسحب ةنتفلا فوحلن نكي مل نإو موتكم مأ نبا ةصق ف حنملاو.
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 ةروعلا فشك لااهحا وهو رخآ ببس كانه لمتحي
 . هريغو ىرابلا حتف ىف هركذ امك« ىععأ

 درمألا ىلإ رظنلا

 امارح نوكيف « اهيلع محلا رادم نوكيف « ةنتفلا ىلإ ىدؤي امر هيلا رظنلا نكلو باجبسحلاب هرمأي مل امل عرشلا نإف « حيبصلا درمألا ىلإ رظنلا ليبقلا اذه نمو
 ءاهقفلا لاوقأ قتفتت هبو « ةنتفلا نم نمألاب نقيتلا دنع اجو « ةنتفلا فوح دنع
 اذهو « هريغو ىوونلاو رجاوزلا ىف رجح نبا هيف مالكلا طسب دسقو . راثالاو
 « ةمدعو زاوجلا ىف مالك هلك انركذ ىذلا اذه مث . مهتالك لصحم وه انلق ىلا
 نع بانتجالا لك بانتجالا وه نيملسملا بولقل رهطأو نيدلل ملسألا نأ كش الو
 ةنتفلا مهسفنأ ىلع اوسفاخ ءاوس < نكمأ اهنيكو نكمأ اهم « ًاقلطم ةنتفلا بابسأ
 ءايقتألا اهم ديصي امر « هلئابحو ناطيشلا دئاصم ىه تاوهشلا هذه نإف . الوأ
 ١ ةنتفلا نم نمألا مهسفنأ نونظيو « مهرمأ لوأ ىف نورعشي ال مهو « ءايكزألا
 . ممظعلا ىلعلا هللاب ذايعلاو « ةنتفلاب مهالتبا دقو الإ نوبنتي الف

 هنوكل 3 موتكم مأ نبا نسم

 ثحابم نم هدارإ فيعضلا دبعلا دارأام ىلاعتو هناحبس هللا نوعب مت

 هرحآو هلوأ هلل دمحلاو . باوصلاو دادسلا هيف لأسأ هدجم لج هللاو « باجحلا

 . هنطابو هرهاظو

 ىولبلا هب تمع ىلا تاثداوحلا ضعب ىف ةمتت

 رظنلاف اقيقر وأ اهندبب اقزتلم ناك نإ اهسابلو : ةيزازبلا ةيهارك ىن ركذ

 ةيشاح ىلع ) ةررضلل الإ زوجي ال ةروملا ىلإ رظنلاو ءاهندب ىلإ رظنلاک اهئارو نم

 بالا سبل نم اندالب ىف ئولبلا هب تمع دقو : تلق . ۳۷۰ : + ىريكملاع

 فيكف « جوزلا ريغ اضيأ راحلا دنع زوجت ال ةّقيق ةا
 ظ زوج ال ىهو < ةقيقرلاو اهندب ةقزتللا

 . نولفاغ هنع سانلاو ؟ بناجألاب
«+ 0-5 5 



 مالسلاو ةولصلا ماكحأ يف مالكلا حرس

 « الست اوملسو هيلع اولص اونمآ نذلا اهبأ اي ىبنلا ىلع نولصي هتکنالمو هللا نإ »

 رك هيبن ىلع مالسلا مهياع هتكئالمو ىلاعت هللا نم ةولصلا ىنعم ىف اوفلتخا
 هاورو . هميظعتو هتكئالم دنع هيلع هلان لجو زع هنم یه : ليقف < لاوقأ ىلع
 بعش ی ىمياخلا هيلع ىرجو «سنأ نب عيبرلا نع هريغو ةيلاعلا ىلأ نع ى راخبلا

 لمعلا ءاقبإو « هنيد راهظإو «هرك ذ ءالعإب ايندلا ىف هايإ ىلاعت هميظعتو . نامبألا
 نيلوألل هلضف ءادبإو «ةهبوثمو هرجأ لازجإو هتمأ يف هعيفشتب ةرخآلا فو ؛هتعيرشب
 . دوهشلا نيبرقملا ةفاك ىلع هميدقتو ١ دومحملا ماقملاب نيرخآلاو

 نأل < هيلع  بامسألاو لآلاك  هريغ فطع ينانيال كلذب اهريسفتو
 ىلع < كَ ل و مسحب دحأ لك مظعت ام الص هل ءاعدلا : ةكئالملا ع اب ام بسحب دحأ ةعت
 ىرجو كاحضلا نعو « اضيأ ةيلاعلا نأ نع متاح ىبأ نباو ديمح نب دبع هاور
 رهظأ كلذ نإ : لاقو « ىورو املا مامإلاو ىنارعألا نباو دريملا هيلع
 ٠ . ( هظفلب حور ) هوجولا

 ريثك هزوجم ال وهو نيينعم ىف ظفللا لاعتسا هيلع مزلي هنإ : لاقي ال
 داري نأ نم نيققحملا نم عمج هيلإ بهذ اك « زاجا مومعب ةعافدنال «ةيفنخلاك
 ءانتعالا وهو « هل ايقيقح ًاذرف ىناعملا نم لك نوي ماع ىزاجم ىنعم ظفللب
 محرتلا وأ « هناش مظعتو هفرش راهظإو هرمأ حالصو ي هريخ هيف ال
 ! . ىونعملا ءئاطعنالاو
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 ىلوأ مكنإف « هيلع نيفطاع هناش اومظع : هانعم نأ رهاظلاف ةيالا « هيلع اوص اونما نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق ىف اهب رومأملا نينموملا نم بولطملا ةولصلا امأو 0
 «هليع للص اک هيلع اولص» هنع هللا ىضر دوعسم نبا ةءارقو .ظفللا داحتا عم ىنعملا داما تسانيف « ىلاعت هب انئادتقا باجيإل هنإف « ةيآلا قايس هيلع لدي اك « كلذب
 . انركذ ايف رهظأ « هيلع اولصف » : نسحلا ةءارق اذكو

 ام اهنم « ةعاهملا اهجرخأ ىلا ةحيحصلا ثيداحألا ىف درو ام فاني ال اذهو
 ةبيش ىلأ نباو دمحأو هجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو د واد وبأو مسمو ىراخبلا هاور

 : لجر لاق : لاق » هنع هللا ىضر ةرجع. نب بعك نع مهريغو قازرلا دبعو
 مهللا :لق :لاق ؟كيلع ةولصلا فيكف ءانف رع دقف كيلع مالسلا امأ هللا لوسر اب
 كنإ مهاربإ لآ ىلعو مهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص
 هجاوزأو دمحم ىلع لص مهللا : اولوق » ةعاجلا دنع رخآ ظفل ىو « ديجم ديمح
 . ةعامللا دنع ىرخأ ظافلأ هيف ىورو (ثيدحلا) « مهاربإ ىلع تيلص انك هتيرذو

 صوصخلا مهظعتلا وه ةيآلا ىف هب رومألا مظعتلاب دارملا نأ ثيدحلا ىنعم نإف
 مالسلاو ةولصلا هيلع. هنأشل مظعتلا بلط ىلع لدي امم «هوحنو لضالا اذهب نوكي ىذلا

 ىف . مالسلاو ةولصلا هيلع هقح ءادأ نع نينمؤملا عسو روصةل « لجوزع هللا نم

 « اولص » ظفلل ريسفت هنأ ال هتفصو هب رومأملا مظعتلا ةيفيك ىلإ دابا تيل

 . ( اصخلم حور )

 نم « نآرقلا نم رسيت ام اوءرقاف » :ىلاعت هلوق ىف ليق ام هل دهشيو ٠ تلق

 8 «باتكلا الإ ةولص ال» :مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقل «ةمتجافلا هب دارملا نأ

 داشرإ لب «رسيت ام» ظفلل ريسفتب سيل « باتكلا ةحتافي الإ
 ةواصال » ثيدح نأ ىرت

 داشرإ لب ءرسيت

 » نم دارملا وه ام ىلإ
۱ _ 

 . ىنظلا ربحلاب اهيلع لولدملا ةمتافلا بوجوو ىعطقلاب اهيلع لولدملا
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 ىلاعت هللا نم كلذ بلطن لب انعسو ىف سيل هقح وه امك ةع هميظعت

 نم هوبلطاف ‹ ىل قئاللا مظعتلا نع نوزجاع لأ ىلإ ءاميإ ثندحلا ينو

 لجو زع يافع هل ةولصلا بلط نم هب رمأ امب ىلآلا نأ ملعي انهه نمو ؛لجو زع هللا

 هب قئاللا مظعتلا نع زجعلاب رارقإلا هنمضتل مظعتلا عاونأ مظعأب تآ .

 كلذ لجوزع هللا نم بلط هيف اب الإ لِي هيلع ةولصلا ينأتي ال

  200هنأش ىلاعت هللا نم هيلع ةولصلا بلط ىلإ مهايإ اع هداشرإ رهاظ ىضتقمو

 ناسنإلا عاب روصقل لجوزع هنم كلذ بلط هيف اب الإ رمألا لاثتما لصحي ال هنأ

 مالسلا هيلع هقح ءادأ نع ٠ ىذلا هنآل « دمحم ىلع لص مهللا » كلذ ىف ىنكيو

 ريغ ىنعمو ًأظفل ءاشنإلا ةيصوصخ نأكو . ةيفيكلا نايب ىن تاياورلا هيلع تقفنا

 ةر ١ ءاشنإ هنإف ن يالل ةماع باد وانك < وقود ظنل يالا ةنيصبووجيف

 اصخلم حور ) اظفل ًاريخ ناک نإو « ىنم ( .

 هتقان تلض نيح میچ هلوتك ثيداحألا ل درو ام هل دهعيو : تلق

 ) ا هلا لوسر ةقان تلض نأ تمش نيقفانلا نم الجر نإ » ابيف قفانم لکتو

 باا نبأ یم اا ادو ؛ نيملسملا لمع ضرع نيح مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقكو

 ا « ىنتلأس ع هللا لوسر تنب بنيز نإو» : همالسإ لبق بنيز هتنبا 0
 نيئيدحلا نينه ف مالسلاو ةواصلا هيلع هعينص نه ملعي لب ٠ حورلا ف

 0 هوحن وأ ثيدح ركذ ىف تعقو اذإ « ةلوبقملا ةروثاملا ىه ةغيصلا هذه

 . هلاثمأ نم هوذخأ ثيديللا باحصأ

 اي ىنلا ىلع مالسلا يعم
 ءهوحنو ىنلا اأ ثايلع مالسلا : اولوقو ىأ « املست اوملسو :١ ىلاعت هلوق

 . هج وأ ةثالث « كيلع مالسلا | ىعم یو ¢ ةاجألا ءاملعلا رم أ هيلع اه اذهو

 ‹ ةمزالمو ةبحاصم :ىأ « كعمو كل تافآلاو صئاقنلا نم ةمالسلا : اهدحأ



 هه ة/ما/ د

 هيف امل ىلعب ىدعو ؛ ةمالملاو مالملاك ةمالسلا
 ءانثلا یم

١ 
 ٠

 نركيو 6 هب ليفكو هل لوتمو كتياعرو كلظفح ىلع موادم مالسلا : اهيناثو
 :لاوقأ ةدع نم هريغو كروف نبا هراتخا ام ىلع هانعمو «ىلاعت هللا مسا انهه مالسلا
 . العفو ةفصو ًاناذ ةصيقنو ةفآ لك نم ةمالسلاوذ

 ءاعدلا دارملاو.ةفلاخلا مدعو ةملسملا نم مالسلا نأ ىلع ؛كيلع دايقنالا :اهلاثو
 ‹ هتعيرشو مالسلاو ةولصلا هيلع هل نينعذم نيداقنم دابعلا ىلاعت هللا ريصي نأب
 هركذ اذك .لوألا وه ىدنع حجرألاو .لابقإلا ىنعم نم هيف اهل ؛«ىلع» ب هتيدعتو
 . ىلاعملا حور ىف

 راو 4 مالسلا نود هتكئالمو ىلاعت هللا ىلإ ةولصلا تفيضأو : ةدئاف

 « ىلاعت هقح ىف ليحتسملا دايقنالاو ةيحتلا نيينعم مالسلل نال : ليق « ابي نونمؤملا

 ‹ ىناثلا ىنعملا مابإ نع ًارذح ىلاعت هبنج ىف مالسلا كرتف ؛ ةكئالملا قح ىف اذكو
 ۳ نيملعلا ف حون ىلع مالس » و « مهار إ ىلع مالس » : ىلاعت هلوق هيفاني هنكلو

 مالسلا ديكات كرت ىف ىل حال دق : ةمحرلا هيلع ىجافحللا باهشلا لاق دقو « هلاثمأو

 اع هميلست مالسلاو ةولصلا هيلع مالسلا نأ ىهو « ةيرس ةتكن نينماوملاب هصيصختو
 نم ىه امنإ ةيذألاو ءا ىلا ىذوي ام ركذ بيقع ةيالا هذه ثءاج الف «هيذئي

 .(اصخل» حور) ىهتنا بليكاتلاو مهب صيصختلا بسانف «مهنم ثردص دقو رشبلا

 ابدن وأ ابوجو مالسلاو ةولصلا مكح ىن لصف

 رك ذ لب « بوجولل نيرثكألا دنع ةسبآلا ىف رسمالا نإ : حورلا ىنف

 بدنلل هنأ ىربطلا ررج نب دمحم ىوعدو « هلع ءالعلاو ةمثألا اج يش

 1 ۽ “ووم وا © هدود رم لاق كقف . رمعلا ىف ةدحاو ةرم ىلع داز ام ىلع لمحلاب ةلو“ 0

 ٠ ىهتنا - ةرم رمعلا ىف ةولصلا بوجو ىف فالح ال : رسفملا ىطرقلا
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 ا ىنلا ىلع ةولصلا امآو : عئادبلا فو

 : و رمعلا ىف لقاع غلاب لك ىلع ةضيرف اه: : لوقي ىخركلا
 رمآلا نأ انركذ ام ىخركلا لوق هجو . بجبن همسا عمس وأ هركذ الك : ىواحطلا

 ضرفلا طقس اهريغ ف وأ ةولصلا ىف ةرم لثتما اذإف « راركتلا ىضتةي ال قلطملا
 هببس نأ ىواحطلا هركذ ام هجو . ةدحاو ةرم جحلاب جلا ضرف طقسي اك هنع

 رركتي اك ‹ ببسلا رركتب رركتي مكحلاو « عاملا وأ ركذلا وه ةولصلا بوجو
 نا - اهب اسا رركتب تادابعلا نم اهريغو موصلاو ةولصلا بوجو

 هلوقل «راتخلا وهو ‹« حصأ ىواحطلا لوق ةفحتلا ف لعجو :ةينملا حرش فو
 هاور « ىلع لصي ملف هدنع تركذ لجر فنأ مغر , مالسلاو ةولصلا هيلع

 تركذ نم » : مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو « نسح ثيدح : لاقو ىذمرتلا

 نسح ثيدح : لاقو ىدذمرتلا هاور « ىلع لصي ملف هدنع تركذ نم ليخبلا »

 ديعو اهضعبو بوجول ١ ديفي رمأ اهضعب ًادج ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو . حيحص

 . ىهتنا - اضيأ هناديفي امهو . كرتلا ىلع مد وأ

 ثيح ىخركلا هيلإ بهذ ام ةيالاب :لالدتسالا ىف حصألا نأ ىتظو': ثلق
 وهو قلطم رمألا لب.« عامسلاو رك دلا ىلإ امف ةراشإ الو ٠ ةيالا ىف .تيقوت ال
 : لاق ثيح ماكحألا ىف صاصجلا رك کپ وبأ هحجر ئالا وهو: ؛. رارككتلا : یضتقب ال
 ةالصلاب رمألا نمضت داق « هيلع اولص اوسمآ نيذلا اهيأ اي » :ىلاعت هلوق

 كارا ةرم ناسنإلا اهلعف ىف ءاندنع ضرف وهو بوجولا ىضتقب هرهاظو ويكي ىن
 ,دصتلاو ديحوتلا ةملك لثم وهو ٠ هضرف ىدأ دقف ةولص ريغ وأ ةولص ىف
 ! معن . ىهتنا - هضرف ىدأ دقف هرمع ىف ةدحاو ةرم ناسنإلا هلعف ىتم ا ى ملا
 ىذمرتلا هاور ىذلاو ء حيصص ثيدحلاو : ةَتسلاي اضيأ ىواحطلا هيلإ بهذ ام حص
 رمعلا ىف ةره ةولصلا وه تاتکلاب بجاولاف

35 
a 

١ 

١ 

 . اضيأ رخأ عضاوم ىف ةنسلابو



 فيرشلا هركذ دنع ةولصلا

 هلك اذهو . ضراعت الو داضت الف يو هما عامس وأ هركذ دنع اهنم
 ةصوصخم تالاح ىف ةولصلا امأو : ةيآلاب الع لولدملا ةولصلا قلطم ىلع مالك
 « نيرخآ دنع بودنمو ©« ضعب دنع بجاو وه ام اهات « ةموصخم تافوأو
 . بابلا اذه ىف ةدراولا راثالاو تاي'اور' ةلالدل عامجإلب بود وه ه امو

 ؛مالسلاو ةولصلا هيلع همسا عامس وأ «هرك د ت نم رك ألا دنع بجاوا ر٠٠
 رركتولو . افنآ ةروكلملا ثيداحألا ؛ ةفحتلا  هراتخ.وءىواحلتلا لإ ٠ذ اه

 ةدحاو ةرم الإ همزلي مل : قالا نع ةيسا حرش ىف سلجلا ی فہ فنا هركذ

 ولف « ةعيرشلا ماوق اهب ىلا هتنس ظفحلل بجاو هما راركت نأل < حيحصلا ىف

 . ىبتا اهراركت بدن هنأ ريغ ءجرخلا ىلإ ىضفأل ةرم لك ىف ةالصلا تبجو

 راركت وه  فيرشلا هركذل اراركت سالا رثكأ مه نيذلا - ثبدحلا باعصأ ةنسو

 . ىرحألاو ىلوألا وهو «ةباتكو ةءارق ركذلا راركت دنع ةالصلا

 ةالصلا ةدعق ى ةولصلا

 ةنس ىهف ةولصلا ةدعق ىف مالسلاو ةولصلا هيلع ىبذنلا ىلع ةولصلا امأو

 دقو : ضايع ىضاقلا لاقو « ضرف : هللا همحر ىعفاشلا لاقو « روهمجلا دنع

 هيلع عنشو . اهعبتي ةنس الو « لوقلا اذه ىف هل فلس الو هللا همحر ىعفاشلا ذش

 ا : لاقو « باطلا هبهذم لهأ نم هفلاخو « ىريشقلاو ىربطلا مهنم ةعاج هيف
 ؛ةريره ىلأو « سابع نباو « دوعسم نبا نع ةيورملا تادهشتلاو « ةودق امف ملعأ

 ۴ كلذ نم “یش اهيف رک ذی مل ريب زلا ناو < توم أو م قس ىبأو ناو

 ص ٠ ىلع لصي مل نمل ةولص ال » : مالسلاو ةواصلا هيلع هنع ىور امو

لو 5: مهلك ثيدحلا لهأ
 ةلماك هانعف حص و

0 e 

 ىلص نمو, : مالسلاو ةواصلا هيلع هنع
 لبقت مل ىتيب لأ ىلع الو ايف ىلع لصي مل ةولص

 دوعس» نبا ىلع هعف رو هفقو ىف فلتخا دق هز : ها
نأ عم « ىنعجلا رباجل « اضيأ فيعضا هنم

 ْ و ف فلتخا دق ه
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 ءوضو ال نمل ةولص 2 : هجام نبا هاورف لوألا امأو . ىنطق رادلا هلاق

 ال و ؛ ىلا ىلع لصي مل نمل ةولص الو «هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ةولص الو « هل

 « هب جتحي ال : نابح نبا لاق نميهملا دبع هيفو . « راصنألا بحي مل نمل ةولص

 اعوفرم هدج نع هسيبأ نع دعس نب لهس نب سابع نب ییا نع ىناربطلا هجرخأو

 اوملکت دق ةسعاج هنأ عم باوصلاب هبشأ نميهملا نبا ثيدح : اولاق هوحنب

 . سابع نب ىنأ ىف

 دوعسم 000 یب نم لجر نع قباسلا نب ىبحي نع ىئببلا یورو

 ىلص مهللا : لقيلف ةواصلا ىف مك دحأ دهشت اذإ » : مالسلاو ةولصلا هيلع هنع

 لآو.ًادمحم محراو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع

 . ٠ ديجم ديمح كنإ «مهاربإ لآ ىلعو مهارإ ىلع تمحرتو تكرابو تيلص اک ءدمحم

 . لوهجملا هيفو

 فالح الو « الصأ ةولصلا ىف ةيضرفلا ىلع لدي ليلد هل سيل ةلمجلابو

 هيفو . ريدقلا حتف يف هلثمو . ( هظفلب ةينملا حرش ) ةرم رمعلا ف ضرفت اهنأ ىف

 . ها مهضعب ههركي ملو ؛ ًادمحم محراو » :لاقب نأ مهضعب هركو : كلذ دعب

 الع ىنلا ىلع ةولصلا اهبف بدن ىتلا عضاول تلت يللا لع ةولصلا اهف بدن ىلا عضاوملا
 . عضاوم ى وهف ةولصلا نم بودنملا امأو

 فَي ىنلا ىلع لصيلو ٠ هيف قامت هللا ركذيلف اساجم سلج اذإ اینم
 و 0

 . « سم » ( س ) يتو(« دد « بح ۽ زەرب نصا يف ى رزجلا هاور امل

 : هرخخآو ءاعدلا لوأ ىف مالسلاو ةولصلا هيلع هيلع ةولصلا اهنمو
- ١ 

 » س ر ( سط (.

 هنع ج ورحلاو دجسملا لوخد دنع اهنمو



 غ١ -

 . ىذمرتلاو لسع نبر أ ال ‹ ناذآلا دعب اهنمو

 . هجام نبا هجرحخآ انك « ءوضولا دنع اهنمو

 ' . قيببلا هجرخأ اك « فيرشلا هربق ةرايز دنع اهنمو

 دمهلاو  ةلمسبلا دعب لئاس راو “ دعب لئاسرلاو بتكلا ءادتبا ىف اهنمو
 ش ا , . هنع ىللاعت هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ

 هعضو نم لوأو .

 . نئسلا ىف ىئاسنلا هجرخأ اك « دجهتلل مونلا نع بوبملا دنع اهنمو
 ىطويسلا هركذ اهعفدل .ةعفان اهنإف « تاملسملاو ثداوحلا لوز“ دنع. اهنمو :

 «ديحولا ىنلا ىلع ةولصلا ىف ديعسلا.داز » ىف اذك . ثيداحألا نم اطبنتسم هريغو

 ءايبنآلا ريغ ىلع مالسلاو ةولصلا

 ءايبنألا ريغ ىلع ةولصلا امأو .: ح ورلا ىف لاق ءايبنألا ريغ ىلع ةالصلا امأو

 . ًاقلطم زوجت : ليقف « ءالعلا لاوقأ هيف تبرظضا دقف < مالسلا مبيلع ةكئالملاو

 : ىلاعت هلوقب هل لدتساو )١( للعلا لهأ ةماع هيلعو : ضايع ىضاقلا لاق

 باتك ىف هحيمص يف هيلع بوب ثيح ىراخبلا هيلإ لام ىذلا وهو )١(

 ؛ ءايبنالا ريغ ىلع ةولصلا زاوج ىلع لدت ثيداحأ هيف جرخأو « تاوعدلا

 ةولصلا ركنأ نم مهم : )٠١: ٥١۱( هحرش ىف هللا همحر ىنيعلا ردبلا لاقو

 ثيدح نم ةبيش ىلأ نبا ركب وبأ هاور امب وجتحاو « ًافلطم لع ىبلا ريغلع
 لعأ ام» : لاق هنع هللا ىض ١ و ل ا
 ىر سابع نبأ نع ةم ركع نع مكح نب ناثع
 هب لوقلا ركحو . « فِي هللا لوسر ىلع الإ ىحأ ىلع دحأ نم ىغبنت ةولصلا

E CR esلا  atنا  
 هبو <« هتسا اهز وحن الو . E ٢ لاق 0 ا ىر زيزعلا دبع نب رمع نع هوجن ءاجو « كلام نع
 زوج الو ًاقلطم . اعبت اهزوج نم مهنمو , اضيأ

 . (فلؤم ر ىهتنا  بابلا ثيدح م عام ةف وبأ
 ٠ ممجحو « ةعاجو هللا همحر ةفينح وب



- 4957 - 

 ىلع لص مهللا » : يكلي هلوق نم حص امو « هتكئالمو مکیلع صب ىذلا وه »
 كتولص لعجا مهللا » . هيدي عفر دقو مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقر « ىنوأ ىلأ لآ
 تلاق ةأرما نأ » ربخ كايح نا ححصو « ةدابع نب دعس لآ ىلع كتمحرو

 وقت ةكئالملا نإ » ملسم ربح ىفو ١ لعفف : ىجوز ىلعو ىلع لص : الزب ىنا
 فى هلوق ىجافحلا ىل.ع درب هبو . ( كدسج ىلع و كايلع هللا لص : نموا حورلا

 . لايم هنيعباب الإ نوكت ال ةمألا ىلع ةكئالملا ةولص نإ : ءافشلا حرش

 درو ايف اعبت زوجتو « “الالقتسا زوجنال : ليقو « اقلطم زوجت ال : ليقو

 : ليقو . هريغو ىبطرقلا هراتخاو « باعصألاك هب قحلأ ام وأ لالك صنلا هيف
 قو . عمجو ةفينح ىلأ ىلإ بسنو < ”الالقتسا زوجت الو ًاقلطم اعبت زوجت

 لمت وهو « عبتلا قيرطب الإ ةكئالملاو ءايبنألا ريغ ىلع ىلصي الو : راصبألا ريونت
 . ىلوألا فالح امنوكلو « ابيزنت اهتهاركلو « اميرحت عبت نودب ةولصلا ةهاركل

 ‹ حيحصلا وهو هركو مثأ مهريغ ىلع ىلص نم : ةيفنحلا نم ىريبلا ركذ نكلو
 . ىلوألا فالح هنأ ةيعفاشلا بهذمو « الالقتسا كلذ ةهارك دمحأ نع ةياور فو

 ب هيلا لبو _ نوققحلا هيلإ بهذ ىذلا : ضايع ىضاقلا لاق : ىناقللا لاقو
 بحي هنإ : نيملكتملاو ءاهقفلا نم دحاو ريغ هراتخاو : نايفسو كلام هلاق ام
 دنع هناحبس هللا صتخي م ملستلاو ةولصلاب ءايبلألا رئاسو ا ىبنلا صيصخل

 :ىلاعت لاق اك اضرلاو نارفغلاب مهاوس نم ركذيو « هيزنتلاو سيدقتلاب هركذ
 «نامبإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر :نولوةي»و (هنعاوضرو مي هللا یخ را
 نقع ىف ةضفارلا هئدحأ امنإو لوألا ردصلا ين افورعم نكي مل رمأ وهف ًاضيأو
 ياد فلا بجتف هنع ف عدبلا لهأب هيشتلاو بألا

 لب ًاقلطم ال ن .كل ءاضيأ اندنع ةررقم عدبلا لهأب هيشتلا ةهارك نأ ى محم الو
 نمسح كئس رر دبع ور ربح نع تاجر ٠ .لفغت الف < . هبشتلا هب دصق ايفو مومذملا ي
 ىلع ةولصلا ىف اوثدحأ دق صاصقلا نم ًاسان نأ ١ هلماعل بتك هنأ حيحص و کک فز ١
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 مهرف اذه ىلاتك كءاج اذإف < م ىنلا ىلع مهتولص لدع < مهيلاومو م افلح

 اوس ام اوعديو « ةماع نيملسملل مهئاعدو « ةصاخ نييبنلا ىلع مهتالص نوكت نإ
 نم ةولصلا ىغبنتال » : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا یضر سابع نبا نع حصو ؛ كلذ
 . ةمرحلاو ةهاركلا لمتحي اهالكو « رافغتسالاب تالسملاو نيملسملا ىعدي نكلو « ي ىننلا ىلع الإ دحأ ىلع دحأ

 مهريقوتو ءاييبنألا ةمظعل ًاراعش راص « ةولصلا » ظفل نأب نوعناملا لدتساو

 ناك نإو «لجوزع دمحم» لاقيال اك )١( حص نإو ”ةلالقتسا مهريغل لاقت الف

 كراشي الف ىلاعت هلل اراعش راص ءانثلا اذه نأل « اليلج ازيزع مالسلاو ةولصلا هيلع
 «مالسلاو ةولصلا هيلع هلوسرو ىلاعت هللا نم ردص هنأب رم ام اوباجأو . هريغ هيف

 امنع تبثي ملو < اتذإب الإ امهريغل كلذ سيلو اءاش امب اءاش نس اصخمي نأ امو
 هريغ ىلع ىلصب نأ ياع هل : ركاسع نبا نميلا وبأ لاق مث نمو « كلذ ىف نذإ

 مه سيل ذإ هتمأ فالي ءءاش فيك هيف فرصتلا (۲) هلف هبصنمو هّتح هنأل ًاقلطم

 ليلد ال هنأب ةيعفاشلا نم دمتعملا بحاص هيف عزان نكل , هلوه اب هريغ او روب نأ

 و اهطغت كلذ لعج اذإ ام ىلع عنملاب لوقلا قهيبلا لمحو . ةيصوصخللا ىلع

 لالا ىلع ةولصلا نأ ةلبانحلا ضعب راتخاو . اكربتو ءاعد ناك اذإ ابيلع زاوجلابو

 « اضيأ ةزئاج موم ةعاطلا لهأو ةكئالملا ىلعو « الالقتسا ةزئاجو ًاعبت ةعورشم

 لعج اذإ اس دعبي مل اهيرحتب ليق ولو « ةهوركم ةعاج وأ صخش نيعم ىلعو

 مرک لعب ةضفارلا لعفت اك . هنم ريخ وه نمو هيواسم نود هدحو هل ًاراعش كلذ

 ةأرملا' ىلع مالسلاو ةولصلا هيلع ىلص اك داغ ا ساب لو: . هو قاما

 .یجسم ال ءاهنع ر رميو ىلع ىلع اع ىلص اكو ءاهجوزو

 رت رب اعا لت تاو ةلدآلا ق ليصفتا انو + كاف

 ٠ فلؤم ر ةغل حص نإو ىأ (.
00 0 

 ):١(اى حص ںإو

 ىربكلا صئاصقللا نع هدمئات قاس
 بيرق نع ىطويسلا

 (فلوم)

)۲( 
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 امهنأب ىوغللا سراف نبا حرص دقو « ةولصلا ىف مالكلاك مالسلا ىف مالكلاو
 ةقيقح بوجوال رمآلاو ٠ ةيآآلا ىف هب رومأم امهنم الك نأل « ةيضرفلا يف نايس

 . هنع هفرصي ام درو اذإ الإ

 نيبئاغلا نم ءايبنألا ريغ ىلع مالسلا
 مامالا نع القن ىناقلل ةرهوجلا حرش ىو : ركذ ايف ريثك دنع مالسلاو

 ءايبنألا ريغ هب درفي الو ٠ بئاغلا ىف لمعتسي الف ‹ ةولصلا ىنعم ىف هنأ :ىنيوجلا .

 ءاوسو « هنع ىلاعت هللا يضر : لاقي لب مالسلا هيلع ىلع : لاقي الف مالسلا مهياع

 وأ « كيلع مالس وأ « مالسلا : لاقيف رضاحلا ىف الإ تاومألاو ءايحألا اذه ىف

 فو « رظن كلذ ىلع عابجإلا ةياكح ىفو . ىهتنا هيلع عمجم اذهو ءجيلع
 . بئاغ ىل ةيحت وأ رضاحل ناك اذإ الإ ركذ امف ةولصلاك مالسلاو : دوضنملاردلا

 قرف وهو « ةولصلا فالخب نمؤم لك قح ىف عرشي هنأب : نورخآ قرفو
 دراو هنأل « نيملاصلا هللا دابع ىلعو انياع مالسلا » ىف دهاش الو :لبقي الف ىعدملاب

 . الالقتسا ال ًاعبت عقو هيف ام نأ ىلع « هانعم ىف هریغ سیلو صوصخم لحم ىف
 ىحلا معي ىذلا مالسلا : هيلع ةدايز عم هلصاح ام لاقف مهضعب قسقحو

 وهو « ربق ةرايز وأ « قالت دنع مالسلاك ةيحتلا هب دصقي ىذلا وهو تيملاو
 ف هباتك وأ « هلوسرو رضاحلا ىف هسفنب « نيع وأ ةيافك بوجو درلل عداتسم
 ‹ هلوعدملا ىلع ىلاعت هللا نم ملستلاب انم ءاعدلا هب دصقي ىذلا مالسلا امأو . بئاغلا
 الف < ةمألا نع اب هب صتخا ىذلا وه اذهف « روضح وا ةبيغ ظفلي ناک ءاوس
 ؛««مارفلا ءافش » ىف ىكبسلا ىتتلا هيلإ راشأ اک « ًاعبت الإ مہم هريغ ىلع مسي
 دارملا نأ ثرح ن٠ « ةواصلا هيلع » :انلوق « مالسلا هيلع » :انلوق هبشأ دقف ذئنیحو
 بلطلا ثيح نسم ةولصلا ىف ىذلا مظعتلاب راعشإ هيفف « ىلاعت هللا نم مالسلا ص
 وه مالسلا نم عونلا اذهو . ةولصلا ىف اك « ىلاعت هللا وه هيلع ملسملا نوكي 3
 . ( هظفلب حور ر ها هانعمب ةولصلا نوك ىميلخا ىعدا :ىذألا
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 0 0 ا سابع نا نع هننس ىف قيببلاو ليعاممإ ىضاقلا جرخأو :لاق مث « هننس ى ىنيبلاو دعس نبا هجرخأ « اهجرزو ةأرما ىلع مالسلا هيلع هتولصو «ناخيشلا هجارخأ ىذلا فوأ ىبأ لآ ىلع مالسلا هيلع هتواص ثيدح بابا اذه ىف جرحا م « كلم وأ ىن لحالإ دحأ للص للمي نأ هريغ دحأل سيلو ءاش نم لع ة ةولصلا ظفلب عصب نأ هل نأب ي هصاصتخا باب ىربكلا صئاصمللا ف ىطريسلا عضوو

 يوم دي تلو رش ١ لبقو . ءاعبا اينالا ريغ لع
 داف امبنيب نرق هللا نإف «ةولصلا ىنعم ىف مالسلاو : ییرجلا لاق . ( هباحصأو ةفينح ىل

 نم تاومألاو ءايحألل ةبطاخلا ليبس ىلع هب سأب الو « ءايبنألا ريغ بئاغ هب درفي
 . ( 767:7 صئاصخ ) نينماملا

 اإ ىبنلا ىلع محرتلا ف لصف

 هيف فلتخا دع ىنلا ةرفغملاو ةمحرلاب ءاعدلا مكح

 بهذف « ةمحرلاب لم هل ءاعدلا زاوج ىف فلتخاو : حورلا ىف لاق

 وهو - ابنم « ةحيحصلا ثيداحألا ىف هدور روب در و .كلذ عنم ىلإ ربلا دبع نا

 : امو « هتاكربو هللا ةمحرو ىلا ابدأ كيلع مالسلا » دهشتلا ثيدح ۔ اھا
 مهلا ٠:ا لوقو «كلذل الب هريرقند ٠ ادمحمو یمحرا مهللا » ینارعألا لوق

 « ثيغتسأ كتمحرب مويقايو ىح اي «كتمحر وجرأ مهللا «كدنع نم ةمحرلا كلأسأ ىنإ

 همالك ةيضق ! معن . ٠ مرکو محدد و » :هظفل ام ىعفاشلا ا

 دقو زج مل الإومالسلاوأ ةواصلا ظفل هيلإ مض ن نإ زاوجلا لحم نأ ءدهشتلا ثيءحك

 . رو همجلا نع لاك ولا ىف ضايع یضاقلا هلقن لب « ىطويسل لا لالی لا مهنم عمج هب ذخأ

 هسياع ىل ىلازغلا ًادرفنم هزاوج مدسعب مزجو « حيحصلا وهو : ىطرقل ما لاق

 ١ ا و ىلا لعب روم لو: لاف « ةمحرلا
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 «ةمحرلا ىنعم, تناك نإو ةولصلاو « اضعب مضعب ءاعدك' كنب لوسرلا ءاعد اولعجت
 نأ ىلع « مهريغ ىلع ةعيفرلا مهتبترمل ًازييمتو محل اهظعت اهب اوصح ءايبنألا نأ الإ
 امك كلذ نم صخأ وه ام اهب دارملا لب « ةمحرلا قلطم ینعم تسيل مهقح ىف

 ٠ 1 . . مدقت ايف تعم

 زاوحللا هل مالسلاو ةولصلا هيلع هريرقتو «قباسلا ىنارعألا لوق رهاظ ! معن
 هجتي ىذلا وهو : ىمثيفا رجح نا لاق : مالس وأ ةالص ماهضنا نودب ولو
 ىغبنيو : لاق مث . ةيآلا هتضنقا ىذلا مومعلا ىلع مدقيف صاخ روكذملا هريرقتو
 « نيفرطلا ىوتسملا زاوا ىنن دارم نأ ىلع كاذ زوجي ال : لاق نم لوق لمح
 اوقفتا مهمأ هرم ىف نيدلا نيز ركذو . لوألا فالخ وأ هوركم كلذ نأب قدصيف
 . ىلاعت هللا همحر : ”ءادتبا لاقي ال هنأ ىلع

 ال ىل وفعلا وأ ةرفغملاب ءاعدلا
 لو ٍ : ٠

 هيشاوح ىف ىواحطلا لاقو «ءادتبا كلذ لاقي ال نأ ىغبني ىذلا :لوقأ انأو
 هيف امل « هحماس » وأ « هل ىلاعت هللا رفغ » زوج ال نأ ىغبنيو ؛ ي راتخملا ردلا » ىلع
 مزاتسي ال ةرفغملاب ءاعدلا ناك نإو . هيلإ ليمأ ىذلا وهو ٠ صقنلا ماهبإ نم
 ةولصلا هيلع هرافغتسا هيلإ ريشي اك « تاجرد ةدايزب نوكي دق لب بنذ بوجو
 . ةرم هتأم مويلا ىف. مالسلاو

 ةكيالملا وأ ريغصلا تيملل ةرفغملا وأ ةمحرلاب ءاعدلا

 هللا انع » رهظي ايف كلذ لثمو «ةزانحللا ةولص ىف ريغصلا تيملل اهب ءاعدلا
 ىرأو ءاش امب هدبع بطاخي نأ هل ىلاعت هللا نإف  نآرقلا ىف عقو نإو ٠ هنع ىلاعت
 | . © هيلع محرتلا محك مالسلا مهيلع ةكئاللل ىلع محرتلا مح

 ناقل ىلع مالسلا مكح

 لأ: لع را ی ا ضر یک لاتيه اقلك ترب ی نانا نجد



  ة9ال -

 . ( حورلا ر ها ملسو هيلعو ءايبنألا ىلع

 یتش دئاوف

 ةمألا هذه صاوخ نم ىبنلا ىلع ةولصلا
 ةمأ رموت ملف ةمألا هذه صاوخ نم ملستلاو ةولصلاب رمألا ١ ىلوألا ظ
 ةيآلا نأ لمت تنأو ارسلا ةليل ناك : لو ؛ ةرجطلا نم 8 ةنسلا ىف ىورهلا رذ ىلأ نع لقن ام ىلع كلذ ناکو < اهيبن ىلع ملستلاو ةولصلاب اهريغ
 :ركي وبأ لاق تلزن امل اأ دهاجم نع رذنملا ناو ديمح نب دبع جرخأو . ف
 أ الإ ارح كيلع هللا لزنأ ام
 واسأ رياغت ةمكحو « هتكئالمو

 جياع ىلعي ىذلا وهو ( تلزئف ¢ هيف .انكرش

 ۰ . لمأتلا ىلع ةرهاظ نيتيالا ب

 ال انيبن ريغ ءايبنألا ىلع ةولصلا
 و

 دقف «ةهارك الب ةزئاج ييز انيبن ادع ام ءايبنألا ىلع انم ةولصلاو : ةيناثلا
 و

 ىلع ولصف نيلسرملا ىلع متيلص اذإ » - ىوغللا دجلا هلاق ام ىلع - حيحص دنسب ءاج
 ىلع اوملسف ىلع متملس اذإ ١» لطفل فو « ( نيلسرملا نع لوسر إف ء مهعم

 ج رخأو لسرم هنكل كلديح نسح هدانسإ ىرخأ قیرط لوأللو ) نيلسرملا

 هر یا نع ناميإلا بعش ق قهيبلاو هيودرم نباو ليعمسإ ىضاقأاو قازرلا دبع
 5 هلسرو هللا, ءايبنأ ىلع اولص » : لاق ا هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر

 لثم ىف هب لمعي ةفيعض قرط نم ءاج نإو وهو « ىنثعب اك مہنعب ىلاعت هللا إف
 انيبن ريغ ىلع ىلصي ال هنأ نم كلام نع ىكح ام امأو . ىنخي ال انك بالما اذه
 . 1 هيلع ةولصلاب اندبعت اک مولع ةولصلاب دبعتن م انأ :هانعم نا هرات هلوأف

 ةكنالملا ىلع ةولصلا

 نم ذخئوت امنإو صن امف فرعي ال : ليق . ةكئالملا ىلع ةولصلاو : ةشلاثلا
 .السر مهام ىلاعت هللا نأ تبث ذإ ءاغنآ روكذملا هنع هللا ىضر ةريره ىلأ ثيدح
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 هيف فلتخا ؟ هسکع وأ مالسلا نع ةولصلا دارفإ زوجب له
 لدتسا هنأ ملعاف ؟ هسكع وأ مالسلا نع ةولصلا دارفإ زوجي له : ةعبارلا

 . هسكعو « مالسلا نع ةولصلا دارفإ ةهارك ىلع ةيآلاب ىلاعت هللا همحر ىوونلا
 رجح نبا ةمالعلا ركذو . مهضعب كلذ ىلع هقفاوو < ابف آعم اب رمألا دوروسل
 نم اهيضتقم دجوي مل ذإ « ىلوألا فالخ ةهاركلاب دارملا نأ قتلا نأ : ىنمشيولا
 )١( هركيال هنأ : ىتفملا ةينم نع انباحصأ نع ىومحلا لقنو . صوصخلا ىبنلا
 فالحل اذهو : كريم ةمالعلا نع القن لاق مث « رخخآلا نع امهدحأ دارفإ اندنع
 ةهارك مدع ىف فالخالف « مالسلا مهيلع ءايبنألا نم هريغ امأو اإ انيبن قح ف ف
 دج الو « احيرص القن دروي نأ هيلعف كلذ ىعدا نمو « ءاياعلا نم دحأل دارفإلا

 دارفإلا ىف ىه امنإ اب لوقي نم دنع ةهاركلا نأ مهضعب حرصو . ىهتنا  اليبس هيلإ

 لالدتسالا نأ ىدنعو . هيف ةهارك الف مالا ىف عقو امك ًاطخ دارفإلا امأو « اظافل
 نأ ةيآل الا هيلع لدت ام ىراصق ذإ < فعضلا ةياغ ىف دارفإلا ةهازك ىلع ةي اار
 نام ز ىب اه نايتإلاب رمألا ىلع لدت الو ا نب وما ملستلاو ةولصلا نم اللك
 ملسو ةركب ىلنص نف « ارخآل ىلع اهدخأ افوطمم نيعومجم ايب قوي نأك دحاو

 ةوكزلا اوتآو ةولصلا ا وميقأو » : ىلاعت هلوق ريظن اهنإف «رمألا لثتما دقف.الثم ايشع
 20. ةفطاعتملا يس ريغ ىلإ « هوحبسو ًاريثك ًاركذ هللا وركذاو»

 0 س اراش چ ب ىلا ىلع بجي له
 ا رک بقت لع ةولصلا ةا ىنلا ىلع بجي له ٠ ةسماللا ۰

 ةيعفاشلا هلجأ ضعب حرص دقو ؛ بوجولاب مهضعب لاقف «هيف فلتخا ؟ هللا لوسر
 هسفن ىلع لسي ناك قالب هنأ ركذو ‹ هنالص ىف عفو هيلع ةولصلا بوجوب

 ظ م هلوق ىلع همضاوم رثك أ ىف تكا ثيح ةيادهلا بحاص عينص هيلع هديويو : : تلق ( ١١
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 لَو هلوقك ثيداحألا رهاظ وه انك « اهجراخ
 هسفن ىلع ملستلاو ةليصتلا رك لف «ثيدهحلا « ىتلأس وای هللا لوسر تنب بيز نإو » :همالسإ لبق بنيز هتنبا جوز صاعلا ىبأ نم هذحأ ام در نيملسملا لع ضرع نيح هلوقو « يدر هللا .لوسر ةقئان تلض نأ تمش نيقفانل نم 0 اف اا 2 - ثب ٠ تؤانملا م "الج 5 : اسف
 . ىهتنا  ادج ديعب ىوارلا نم نيئيدحلا ىف كلذ نأ لاټحاو . هركذ دعب

 نيذلا اهيأ ايه باطخ ىن مالسلاو ةولصلا هيلع هلوخد ی مهضعب فقوتو

 محلا انه صاصتخا ىف ةرهاظ هقايس ةنيرق نإف « ةيألا « هيلع اولص اونمآ
 هصاصتخا ىف حيرص ةيآلا هذه لبق ام نأب هيف رظنو . اي هنود نينمؤملاب

 ى نييلوصألل نأ لمت تنأو « صاصتخالا ىلع اهيف ةنيرق الف ىه امأو « نينمؤملاب
 اقلطم هلوخد و « ذاش وهو ًاقلطم همدع « "الاوقأ ةغيصلا هذه وحن ىف اي هلوخد
 لق » وحم غيلبتلاب هرمأب ردص اف الا لوخدلاو ؛ عمج لاق ام ىلع حصألا وهو

 .لوخدلا مدغ ىلع ةنيرق تدجو اذإ الإ لوخدلا ىلع لوعأ انأو « اونمآ نيدلا اهيأ اي

 لوخدلا مدع ىلع ناتنيرق قايسلاو قابسلا انههو . الوأ غيلبتلاب رمألا تناك ءاوس

 ظ لاا | ٠ ىهتا - رهظي ايف
 00 ؟ ال مأ ةروثألا غيصلا ىلع ةولصلا ف فقوي له

 ةولصلا ىف ياع هللا لوسر نع ةروثألا غيصلا ىلع فقوي له : ةسداسلا

 ءاربلا ثيدحف ؟ ءاش ةرابع ىأبو ؛ ءاش ناونع ىأب هيلع لصي نأ دحأ لكل مأ

 فيقوتلاب دهشي تاوعدلا باتك ىف لسمو ىراخبلا دنع هنع هللا ىضر بزاع نب

 هللا يمر بزاع نب ءاربلا لاق ,. اهلك تاولصلاو راكذألا ىف ةروثألا ظافلألا ىلع

 0 كءوضو ًاضوتف كعجضم تينأ اذإ : 42 هللا لوسر ىل لاق د : هنع
 ىرمأ تضوفو «كيلإ ىهجو تملسأ مهللا و : لقو نعألا كقش لع عجطضا مث

 ظ 00 0 00 ةهرو ةبغر «كيلإ ىرهظ تأسملأو ؛كيل
 0 را ىذلا كيبنبو « تلزنأ ىذلا كباتكب تن<آ

 قفانم لکتو < ةقان تلض نيح
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 : لاق ؟ تلسرأ ىذلا كلوسربو نهركذتسأ : تلقف . لوقت ام رخآ نهلعجاو
 : لاقف.روصنم نع ريرج ةياور فو « ىراخبلل ظفللا «تلسرأ ىذلا كليبن ٠ ال
 ‹ نهظفحتأ ىأ (نه رك ذتسأ » : هلوقو . حتفلا ىاذك . تلسرأ ىذلا كيبنبو : لق
 (تددرف» ءوضولا باتك رخآ ىف ىراخبلا دنع روصنم نع ىروثلا ةياور ف عقوو
 . ( ىراخبلا حتف ) « نهظفحأل _ تالکلا كلت تددر ىأ -

 ا هدد ىف ةكحلا ىن ليق ا.م ىلوأو : )44:1١( حتفلا ىف ظفاحلا لاق
 رارسأو صئاصح اهو « ةيفيقوت راكذألا ظافلأ نإ ىنلا لدب لوسرلا لاق نم ىلع
 رايتخا اذهو « هب تدرو ىذلا ظفالا ىلع ةظفاحلا بجتف «سايقلا اهلخدي ال
 كالتي ءاز+لا قلعتي دقو « هفورح دراولا ظفللا ىلع هيف رصتقيف : لاق ىرزاملا
 هلثم ردكذو . اهفورحي اهئادأ نيعتيف تايلكلا هذبب هيلإ ىحوأ هلعلو فورحلا
 لوقلا اذ هو :( ۴۲ لسم ) ىوونلا لاق مث ىوونلاو هللا ههر ىنيعلا ردبلا
 . ىهتنأ - نسح

 تالكلا ظفحب متها ثيح هنع ىلاعت هللا يضر ءاربلا لمع هديؤيو : تلق
 ا ىنلا اولأس ثيح نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا لمعو . اهراكذتساو اهدرب مت( ۽ ةيرمو لضف ةدراولا ظافلألا ىف نكي مل ولو « اهفورحب
 هيلع اولص اونمآ نذلا اأ اي ) : ىلاعت هلوق ىف اهب اورهأ امل ةولصلا ةغيص
 اوملع دق اوناک اضيأ ةولصلا ةصاخ ف فيقوتلا ديوي ( ايلست اوملسو'
 دنع الإ نولأسي الو لد هللا لوسر نوباهي اوناك مهنأ هنع قا قر ع ةداع ةفرعم هيلإ مضنا اذإ اهس الو ؛ رسيأو لهسأ مالملا ةةم لع ا ةغيص سايق ناكل تاولصلاو ناسك ذألا ىف فيقوتلا ال ولف < كلذ لبق مالسلا ةغيص
 . ةئجلملا ةرورضلا

 1 يو ا لوسر نع ةروثاملا ةدراولا ظافلالا اف عبتي نا تاوعدلاو راكذألا راسو ةولصلا ف ىرحالاو والا نأ :هلك اذه م
 رسو



 م١١ ب

 نأ مهدعب نمو ةباحصلا نم عمج نع لقنو : : .ىناعملا مور ف لاقو

 يلاعت هللا هقزر نم نأو « صوصنملا عم اهيف فقوي ال وو هيلع ةواصلا ةيفيك
 قي فرعي اه ىناعملا ةحيرصلا < ىنابملا ةحيصفلا ظافلألاب « ىناعلا نع نابأف انا

 قازرلا دبع هجرخأ امب هل جتحاو . كلذ هلف « هتمرح مظعو ايب هفرش لاق
 + لاقاو هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع هيودرم ناو هجام نباو ديمح نب دبعو

 كلذ لعل نوردت ال مكنإف « هيلع ةولصلا اونسحأف كَ ىنلا ىلع ميلص اذإ

 كتاكربو كتمحرو كتولص لعجا مهللا» :اولوق :لاق ءانملعف :اولاق هلع ىضرعي

 رثا مامإ كلوسرو كدبع .دمحم «نييبنلا متاخو «نيقتملا مامإو «نيلسرملا ديس ىلع
 .نورخآلاو نولوألا هب طبغي ًادومحم اماقم هثعبا مهللا .ةمحرلا لوسرو « رنا دئاقو

 كنإ مهاربإ لآ ىلعو مهازبإ ىلع تيلص انك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهلا
 . همالك ىهتنا « ديجم ديمح

 هنع هللا ىضر دوعسم نبا مالكب فيقوتلا مدع ىلع مهجاجتحا : تلق

 0 نإف « فيقوتلا ةجح هتدجو رظنلا تنعمأ نإ لب « ًادج ديعب

 لمتشت 'ةغيص مهملع لب ؛ اوءاش فيك ةولصلا غيص عارتخا نع مهرذح هنع

 مدع ملس ولو « خ5 ىنلا نم هل ًاعومسم نوكي نأ دعبي الو « لع هلئاضف ىلع

 نمتأي مل هنع ىلاعت هللا ىضر هنأب رعشي هنع هللا ىضر دوعسم نبا ملعتف عامسلا

 مهملع لب « ةولصلا غيص عارتخا ىف نيعباتلاو ةباحصلا نم اوناك نيذلا هباحصأ

 ةباحصلا لاح كلذ ناك اذإف <« مالسلاو ةولصلا هيلع هنأشب قيلي ام هسفن دنع نم

 ثغلا الو « نيميلا نع لاهثلا نوردي ال نيذلا مجاعألا ءالؤبب كانظ اف نيعباتلاو
 لاؤسلا فو : هصن ام كلذ لبق حورلا بحاص لاق دقو فيك ؟ نيمثلا نع

 ايف ىعارب ةيعدألاو راكذألا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا يف نيروكذملا باوجلاو

 ةغيص اوملع ام دعب نيعمجأ مهيلع ىلاغت هللا ناوضر ةباحصلا نإف < نكمأ ام ظفللا

 نيقلت قاي هنم اوبلط لب مهسفنأ نسم ةولصلا ةغيص هيلع اوسيقي مل مالسلا

 ىهتنا  ةولصلا ةغيص
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 راتخا نم ىلع مثإلا موزلو بوجولا وه سيل فيقونلا اذه نم دارملا ! معن
 : , « روثأمللا ريغ ىرخأ ةغيص ًاباوث رثكألاو ىلوألاو لضفألا نأ : دا رملا لب أملا ريم 9 ف

 ةروثأملا غيصلا ىه ا هلوسرو ىلاعت هللا دنع اهاضرأو ءازج لزجألاو
 ةواصلا بلط اهيف نوكي نأ .طرشب < اضيأ اهريغب مبلستلاو ةولصلا باوك لصحيو

 . لجوزع هللا نم الاخ هيلع ةمحرلاو

 ةروثأملا ريغلا غيصلا نم 'ةيفوصلا خئاشملا ضعب نع ىور ام امأو : هيبنت
 كلذ نإف « نيديرملل اهيزح خئاشملا نيقلتو <« هلاثمأو تاریبللا لئالد غيص ضعبك
 نيزحنو هقيوشتو ىراقلا طيشفنتك رخأ ضارغأ هل لب هسفن ىف باوثلا ربثكتل سيل
 . ىرخأ ةهج نم باوثلا ريثكتل ببسو ديرملل مهم رمأ وهو « هقيقرتو بلقلا
 نإو « لاحلا هتضتقا امل ةديفملا ضارغألا هذهل اهراتخا نإ ىدتبملا ىلع مول الف

 عج ريلف «لآلا ىف ًاباوث رثكأو دبعتلا يف لصألا وه اهعابتاو ةروثاملا غيصلا تناك
 راك ألا رئاس كح وه اذهو . لاوحألا رصآ ىف اهيلع رصتقيلو ىتنملا اهيلإ
 ظ 00 ٠ . . لاغشألاو داروألاو

 مهم كنيرغنل ةنيدملا ىف نوفجرملاو ضرم مهبولق ىف نيذلاو نوقفانملا هتني مل نثل»
 م اليتقت اولتقو اوذخأ اوفقث امنيأ نينوعلم ه اليلق الإ امف كنورواجال مث

 'ماليدبت هللا ةنسل دجت نلو لبق نم اولخ نبذلا ىف هللا ةنس

 ' هتاجرد فالتخاب لتقلاو ءالجإلاو ربزعتلا بجوي نيملسملا ءذيإ بجوي ام ةعاشإ

 فاجرإلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىف : صاصجلا ركب وبأ مامإلا لاق
 هيلع رصأ اذإ قنلاو ريزعتلا هب قحتسي « مهيذؤيو مهمغي امل ةعاشإلاو نينمّوملاب
 مهو  نبدلا ىف ممل ةريصب ال نم نورخآو نيقفانملا نم موق ناكو . هنع هتني لو
 نيكرشملاو رافكلا عاتجاب نوفجري  نيقيلا فعض وهو « ضرم مهبواق ف نيذلا
 مهنوف وو مهدنع كاذب رافكلا نأش نومظعف «٠ نينمملا ىلإ مهريسم و مهدضاعتو
 . كلذ .نع اوبتنب. م اذإ لتقلاو ىلا مهقاقحتساب ىلاعت ريخأو 3 مهيف ىلاعت هللا لزنأف



 هه o دع

 ومأملا ةقيرطلا وهو هللا ةنس كلذ نأ ىلاعت ريخأو
 ىنعي « اليدبت هلأ ةنسل دن ناو »
 . ىهتنا - اهاطبإو هللا ةنس

 ىعرش هجول لزنم ةيلختب رمأ نمع لاهمإلا مكح
 . یهتنا  داهتجالا بسح ىلع رخآ لزم هل رسيتي ىتح نامزلا نم هر « هلايعو هعاتمو هسفنب لقتني امير لهم ىعرش هجو: ريغلل كولم .لزمم ءالخإ هلإ هجوت نم نأ ىلإ ةراشإ فاصتنالا ف كر ةبآلا فو : حورلا ىف لاقو

 رييغت ىلع ردقي ال ادحأ نأ  ملعأ لاو - :ىلاعت هلوقو « اهعابتاو اهموزلب ر

 اولاق ام هللا هأريف یسوم اوذآ نيذلاك اونوكت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي»
 « اجو هللا دنع ناكو 1

 سالا نم ةرفنلا بجوت ىتلا ضارمألا نم نرظوفحم مالسلا مهيلع ءايبنأل
 مالسلا ميياع ءايبنألا نأ مضعب هيلإ بهذ ام ىلع ةيآلا هذهب لدتسي نأ نكمي

 يس نم نوظوفحم كلذك قالخألا ىواسمو ماثآلاو ىصاعملا نم :نوموصعم مونأ اک
 صربلاو ماذحلاك اهباصأ ةرواجم هركتسيو عابطلا هفاعت ىتلا < ماتسألا و ضارمألا

 تفلتخا مالسلا هيلع ىسوم موق نم ةيالا ىف روكذملا ءاذيإلا نأل كلذو . امهاثمأو

 وهو « ةردألاو صريلاك ضارمألا ضعبب هوباع مسهنإ. : ليقف لاوقألا هيف
 هوفذق :ليقو ؛مالسلا هيلع نوراه لتق هيلإ اوبسن :ليقو ؛نيرثك ًالادنع فورغملا

 لمحت ةبآلاو . نونحلاو رحسلا نم هيلإ اوبسن ام هب دارملا : ليقو « شحلوفلاب

 لوألا وهو نيرسفملا نم ةماعلا هيلعو اعوفرم ىراخبلا هاور ىذلا ,زكلو لكلا

 للي ال ةداعو افرع رفنتلا بجوت ىلا ضارمألا نأ ةيآلا نم ملعب ىنعملا اذه ىلعو

 نم هبلإ اوبست ام مالسلا هيلع ىسوم ىلاعتو :هناحبس هللا أرب و « ءايبنألا هب

 نأ 0 3 نيس امو مالسلا هيلع بويأ ةضمب .لوقلا اذه ضفانيو . ضارمألا
 وهف ۰«. هرمآ فرع دفو « هب ىلاعتو هتساحبس هللا هال نق ءالتبال ناك هنإ : لاقب
 معآ ىلاعتو هلاحبس هللا و ةماعلا ةدعاقلا نم صوصخل
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 ' « اهظع ًازوفزاف دقف هلوسرو هللا عطي نمو مكبونذ مكلرفخيو مكلاعأ مكل حلصي « آاديدس الوق اولوقو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهبأ اي »
 (ةماقتسالا دادسلا نإف ءايقتسمو ًاباوص اا كبي كس ا اديدس الوقو

 هيف سيل قداص لوق :ديدسلا لوقلا : ىنشاكلا لاق . الصأ بذك هيف نوكي الو « هريغ ةبئاش هيف سيل هللا هجو هب ديرأ ىذلا قلا لوقلا : ديدسلا لوقلاب دارملاف
 اهلك لارقألا عم وهو . لزه هيف سبل لوو ءءاطح هيف سيل باوصو «بذک
 « قدصلا : ديدسلا :هريغ لاقو « هللا الإ هلإ آل :ديدسلا لوقلا :لاق ةمركع نإف
 درس دعب ريثك نبا لاقو . باوصلا وه :هريغ لاقو ءدادسلا وه : دهاجم لاقو

 : ىلاعت هلوقو 5 قشاكلا هركذ ام وهو 8 قح لكلاو : اهلك لاوقألا هذه ٠
 ةباثإلاو لوبقلاب اهحلصي وأ ةمحلاصلا لامعألل محةفوي ىأ « مكلامعأ مكل حلصي »
 . ( نايبلا حور ) اهبلع

 ظ
 رومأ ىلع ةيآلا تلدف

 ىوقتلا ناكرأ مظعأ نم ديدسلا لوقا

 . هركذب یلاعتو هناحبس ىنتعا ىوقتلا ىلع ىرتعت ةفآ مظعأ لوقلا ىف لزحملاو بذكلا ناك الف بوذكلا ناسللا اياطللا مظعأ نإو « تانسحملا كالم ىوقتلا نأب ةدهاش راثآلا نإف « هناكرأ ةلمج نم ركذلاب صح اذهو < ناكرألا نم اهريغ
 نورمأيف نوحلصملا خئاشملا هفرعيو « رخآلا لامعألا حالصإ ىف لخد اه كلذك باوثلا ىف لخد اهل اك ةحللاصلا لامعألا نأ هيف : « كولملا كلم مالك نم كولسلا لئاسم » ىف انخيش لاق انهه نمو . اهحالفو دبعلا لامعأ حالص ىف ةصاخلاب ةعيدب راثآ هل كلذك هسفن ىف دومحم بولطم وه اك لوقلا دادس نأ : ىناثلا ظ ناسنإلا لامعأ حالصإ ىف ةعيدب راثآ هل ديدسلا لرقلا
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 ایس نوک ة واصلا نأ اك « رخآلا ضعبلا حالا نودصقتيو لامعألا ن

aما الثم ركنملاو ءاشحعفلا ٠ نع  , 

 هترخآو هایند ءرملل حلصي ديدسلا لوقلا

 هرس دق ىولهدلا رداقلا دبع هاشلا انخناشم خيش هيلإ راشأ ام : ثلاثا

 راونس هك ىهديس تاب ءبك روا » : ةيالا ةمجرت ىف لاق ثيح ةيدنهلا ةقمح ريب

 لامعألا نم معأ نوكت نأ لمت ةيآلا ىف لامعألا نأ وهو . « ماك ىراهمت وكمت ید

 ديدسلا لوقلا نأ ةيالا نم دافتسي كئنيحو . شياعملاو تساكلا ن ۵ ةيويندلاو ةينيدلا

 هتادابعو هشياعمو هبساکم ٤ ح الفلاو حالصلا رئو « هن رحنآو هايند ءرملل حلصي

 1 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « هلامعأ ةلمجو

 اهنامحي نأ نيبأف لابجلاو ضرآلاو تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ »

 2" الوهج امولظ ناك هنإ ناسنإلا اهلمحو ابنم نقفشأو

 قئالحللا ىلع اهضرعو ةنامألا ىنعم نايب

 اهضرع ىنعم : ىناثلاو « ةنامألا ىنعم : لوألا عضاوم ىف ةيآلا ىف مالكلا

 ناسنإلا نوك ىنعم : عيارلاو «ناسنإلا الإ اهئابإ ىنعم : ثلاثلاو « تاقولخملا ىلع

 . الوهج ًامولظ

 هنع هللا ىضر ةفيذح نع عوفرملا ثيدحلا هحضويو هرسفب ام قث وأ لوألاف

 نأ انثدح « رخآلا رظتنأ انأو نيئيدح لَ ذا لوسر انثدحو :لاق ملسم دنع

 نم اوملعو نآرقلا نم وملعف نآرقلا لزن مث لاجرلا بولق رذج ىف تلزت ةنامألا

 نم ةنامألا ضبقيف ةمونلا لجرلا ماني : ا « ةنسلا

 . هلوطب ثيدحلا .

 7 اع ه7 .٠ .٠ د ع

 دابع هب ىلاعت هللا فلك ى ذلا ۽ هيلتكلا ةنامألاب دارا نأ رهاظلا :ىوونلا لاق
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 مالك ىف دهعلاب دارملا نأ رهاظلا : ىراقلا ىلع لاقو . مهياع ذخخأ ىذلا دهعلاو

 : طيحلا رحبلا ىف نايح وبأ لاقو . ىرطفلا نامبإلا وهو « قاثملا دهملا ىوونلا
 ع رشلاو ءايندو نيدو نأشو ىبنو رمأ نم هيلع نمتؤي ام لك اهنأ رهاظلا :ةنامألاو

 ىه ثيدحلا ىف ةنامألا : ريرحتلا بحاص لاقو . روهمدلبا لوق اذهو «ةنامأ هلك
 ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ» :ىلاعت هلوق ىن ةروك ذملا ةنامألا

 ءادأب ذئنيح ماق دبعلا بلق نم ةنامألا تنكتسا اذإف . نامبإلا نيع ىهو « لابحلاو

 . ها اهتماقإ يف دجو ءابنم هيلع دري ام منتغاو «فيلاكتلا

 ةنامألا ىف : تلق : ةيفاعلاب هتايح لوطب ىلاعت هللا انعتم ىناثعلا انخيش لاقو
 هللا ءاش نإ  ةنامألاب دارملا نأ ىدنعو «ثيدحلا حارشو نورسفملا اهركذ لاوقأ

 ةيرطفلا ةيحالصلا ىهو «تايناميإلا و ناميإلاب ناسنإلا فيلكت هب حصي ام  ىلاعت
 ةعدوملا ةنامألا هذهو .ىصاعملا نع زارتحالاو «تاعاطلا لوبقب دبعلا دعتسي اهم ىتلا

 بوبحو عرزلل رذسلا ةلزنمب « ىعرشلا نامإلا ىلإ ةبسنلاب مدآ ىنب بولق ىف
 نم لزانلا ثيغلا لثمك اهلثف ةنسلاو نآرقلا امأو ءضرألا نطب ىف ةعدوملا راجشألا

 ىلاو « اهبر نذإب اهتابن ج رخي ثيغلا انه اهباصأ اذإ بيطلا ضرألاف « ءابسلا
 . ىهتنا  اضيأ رذبلا عيضي ابر لب « ادكن الإ ج رخي ال تشبخ

 عتمجت ةنامألل .ىنائعلا انخيش هراتخا ىذلا ريسفتلا اذببو : فيعضلا دبعلا لاق

 هنع هللا یض ر سابع نبا لاقو « ىبهنلاو رمألا وه :ةيلاعلا وبأ لاق ثيح لاوق ألا رثكأ
 ة.ماع لاقو « ةأرملا دنع جرفلا ةنامأ ىه : عبار وبأ لاقو «ضئارفلا اهنإ : هريغو

 : لاوقألا هذه درس دعب ريثك نبا لاق . اقلطم ةيعرشلا فيلاكتلا ىه : نيرسفملا

 لوبقو « فيلكتلا اه:أ ىلإ ةعجارو ةقفتم ىه لب اهنيب ىفانتال لاوقألا هذه لكو
 اهلبقف «بقوع اهكرت نإو «بیثأ كلذب ماق نإ هنأ وهو ءاهطرشب ىهاونلاو رماوألا
 . ىبهتنا  ناعتسملا هللاو . ىلاعت هللا هقفو نمالإ هملظو هلهجو هفعض ىلع ناسنإلا
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 ةنامألا لصأب اهرسف نم اهرسفف « ةماع ةيعرشلا فيل و ت و ضئارفلاو یہلاو رم 3 1 “ )اكتلا و تاعاطلا ا لا لاو رمألل دادعتسالا ىه ةقيقحلا ىف ةنامألا نأ عوفرملا ثيدحلاب رهظ دقو
 . فالتخا الو فالخ الف «هيف ةحاشمال عساو رسمألاو « ًاعسوت اهجئاتنو اهتارمثب نوردخألا اهرسفو

۰ 

 اك ًازاسجمو اليثمت ءابإلاو ضرعلا نوكي نأ لمتحيف : ثلاثلاو ىناثلا امأو
 وهو هتقيقحو هرهاظ ىلع مالكلا نوكي نأ لمتحيو « نيرسفملا نم ةعاج هيلإ بهذ
 : ىلاعت لاق « تاداهملا ىف روعشلاو كاردإلا تبثأ عرسشلا نإف « حجارلا

 نحو مالسلا هيلع هفك ىف ىصحللا حيبست تبث دقو « هدمحب حبسي الإ ىنيش نم نإ ١»
 هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع ىور ام اذهل دهشيو . عارذلا هتملكو «هيلإ عذجلا
 نأ ىنغلب |: لاق جيرح نا ندع ىرابنألا نباو متاح يأ نباو رذنملا نبا جرخأو

 قلاخو « ةضيرف ضراف ىنإ : لاق لابجلاو ضرألاو تاومسلا قلخ ال ىلاعت هللا
 ىنتقلخ : تاومسلا تلاقف « ىناصع نمل اباقعو ىنعاطأ نمل اياوثو « ًارانو ةنج

 ىتقلخ ام ىلع ةرخسم انأف « حيرلو باحسلاو موجنلاو رمقلو سمشلا ف ترخسف

 . « لابحجلاو ضرألا تلاق كلذ وحنو . اباقعالو ًاباوث ىغبأ الو « ةضيرف لمحتأال

 انهو « رييخت لب فيلكت كانه نكي مل هنأل ةيصعم نكي مل ءابإلا نأ ركذ ام معيو

 ' . لابجلاو ضرألاو تاومسلا يف ًاروعشو اههف ىضتقي ءابإلاو ضرعلا

 هل ءايشألا هذه نم ىئيش لك كلذك هنإ : خياشملا فرشأ انخيش لاق اذهلو
 ىبنلاو رمألاو فيلكتلا لمحتي نأ ردقبال نكل « كا ردإلاو لقعلاو روعشلا نم ظح

 ىرطفلا حيبستلا ببسلا وه تاقولخلا عيمج ىف عدوملا روعشلاو كاردإلا نم ظحلا اذهو

 ناكو ٠ هدمحب حبسي الإ ىثيش نم نإو » : هلوقب ىلاعتو هناحبس هيلع هبن ىذلا

 هللاف « الوأ اهقوقحب ةنامألا لمح عيطتست اهنأ كاردإ ىف ايفاك لقعلا نم ردقلا اذه
 ظ بارلا بت رتو اهلمح ىف اهريخو «ةنامألا ءايشألا هذه ىلع ضرع امل ىلاعتو هناحبس
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 عدوأ ىذلا اهلقعو اه روعشب تكردأف باقع الو باوث الب اهكرتوأ اهيلع باقعلاو
 . تبأف ةنامألا لمح نع زجعت اهنأ ايف ىلاعتو هناحبس هللا

 هناحبس هللا لع ىف قبس امل اهلمحف هيلع اهضرع مالسلا هيلع مدآ قلخ امل مث
 ًاضيأ هيف روعشلاو لقعلا نأ رهاظلا نأ عم « ضرألا ىف هللا ةفيلحش هنوك ىلاعتو
 اذه نأ نظلا بلاغو :انخيش لاق . تاقولخلا رئاس ىف روعشلا قوف كاذ ذإ نكي مل

 قاثيملا دنعو « لمحلا اذه ىلع بترت قاثيملا ذخأ لب قاثيملا ذخأ لبق ناك ضرعلا
 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ةنامألا لمحب قيلي ىذلا لماكلا لقعلا هل ىطعأ
 : ( ًاضحلم نآرقلا نايب )

 ضارتعا : حورلا ىف لاق - الوهج امولظ ناسنإلا وك ىنعأ  عبارلا امأو
 ةنظمل ديكأتلو لمحت امب هئافو مدعب رمألا لوأ نم ِناذيإلل هتياغو لمحلا نيب طو

 مهدارفأ بلاغ بسحب ىأ  لهجلا ىف اغلابم ملظلا ىف ًاطرفم ناك هنأ ىأ ددرتلا
 ةرطف اولدبي ' نيذلا نم مهادع نم نود <« ةميلسلا مهترطف بجوع :اولمعي م نيذلا

 «هدارفأ ضعب ىف هدوجو ىئثب سنجلا ىلع کلا قدص ىف ىفكيو . اليدبت هللا

 9 اهبلاغ ف هدوج و نع الضف

 تاقفانلاو نيقفانملا هللا بذعيل » : ىلا.ت هلوقب ريشأ لوألا قيرفلا ىلإو
 نذلا هدارفأ ضعب ىلاعت هللا بذعيل ناسنإلا اهلمح ىأ « تاكرشملاو نيكرشملاو

 ًاضرغ نكي مل نإو بيذعتلا نإف  ةبقاعلل ماللا نأ ىلع  ةعاطلاب اهولباقي ملو اهوعارب ل

 ىلع لاعفألا بترت هدارفأ ضعب ىلإ ةبسنلاب هيلع بترت امل نكل « لمحلا نم
KKنأ امل ناسنإلا لمح ةقاع ناك ىأ « ضرغلا ضرعم ىف زربأ اهب ةقلعملا ضارغألا ا 1 5 ۰ 0 5  

 , ةيلكلاب ةعاطلا نع مهج و رخو ةنامألا مهتنايحل هدارفأ نم ءال'ه هللا بذعي

 نينمارملا ىلع هللا بوتيو » : ىلاعتو هناحبس هلوقب ىناثلا قيرفلا ىلإ ريشأو



0۹4 

 و ءالاوه ىلع ىلاعت هللا بوتي نا اهل هلمح ةبقاع ناك ىأ « ِتانمملاو
 نم مهنم طرف امل مهيفالتو ةرملاب مهباقر نع ةعاطلا ةقبر مهعلخ مدعل مهتبوت لبقي
 سلا ةانالاو وتاب اه هک رادتو «هتلبج متي ناسنإلا اہم اول الق تال

 ةدعقلا ىذ رشاعل بازحألا ةروس ىلاعتو هناحبس هللا نوعب مث اذه لعو
 «اهيف تطرف امعوفعلاو ءاهقوقحو ةنامألا ءادآل قيفوتلا لأسأ ميزكلا هللاو ه517*17“ ةنس

 . محر فو ءر رب داوج یلاعت هنإ
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 الو ضرألا ىف الو تاومسلا ى ةرذ لام هنع بزعيال بيغلا ملاع »

 « نيبم باتك ى الإ ربكأ الو كلذ نم رغصأ

 بيغلا ريسفتو العو لج قحلاب بيغلا لع صاصتخا
 ىلع تاد اضيأو . العو لج قحلاب بيغلا ٍلع صاصتخا ىلع ةيآلا تلد

 ماع وهو : قثالحلا نع زوجحملا لجوزع هب صتخملا بيغلاب دارملا وه ام ريسفت
 ن٠ مالعإب قئالخلا ضعب مع امأو ؛ ذاش اهنع ذشيال ثيحم اهلك تاييغملا

 نم دنع مهوتي ام عفدنا اذببو . ناتثا : هيف فلتي الو ركنيال اف هناحبس هللا

 1ع ی ْ ' لع ىنلا نع تابيغمللاا ضعب نع رابخألا ىف ةدراولا ثيداحألاب هل ةربخال
 نع جراخ ىلاعتو هناحبس هللا نذإب تابيغملا ضعب ىلع قئالحلا ضعب عالطا نإف

 . )١( لمنلا ةروس ىف هليصفت انم رم اق ثحبلا

 الاص اولمعاو درسلا ىف ردقو تاغباس لمعا نأ ديدحلا هلانلأو »

 « ريصب نولمعتامب يفإ

 لئاسم ةسشلث

 . لئاسم ةثلث هيف : كولسلا لئاسم ىف خئاشملا فرشأ انخيش لاق

 ظ قراوحلا ١ تابثإ

 . قراوعللا تابثإ : ىلوألا

 : ( رشانلا ) « بيغلا ٍلع نع بيرلا فشك د مساي ًادرفم هانعبط دقو )١(



 ۵۱۱ ب

 ديلاب بسكلا ةليضف

 . ديلاب بسكلا لضف : ةيناثلاو

 ىش لك ىف لدعألاو حلصألا ةباعر

 وهو ةيسولا رومألا ىتح ىئيش لك ىف لدعألاو حلصألا ةياعر : ةنئلاثلاو
 . ىسهتنا - ريدقتلا

 هسلع ىلاعتو هناحبس هللا نأل ةيناثلاو « رهاظف ىلوألا امأ : تلق
 فرد هذه لاثمأ نأ ىلعو ديلاب بسكلا ةليضف ىلع لدف «تاغباسو سوبل ةعنص
 . ةيدنه لا دالبلاب امس الو مجعلا همعز ام فالح « ةفارشلا قانتال

 هنع هللا ىضر سابع نبا نع هريسفت يف ريرج 9 | جرخأ الف : ةئلاثلا امأو

 ىوقيالف فعضيتف ةريغص اهلمعت ال :ديز نبا لاقو « ةبسانتم اهقلح لعجا ىأ :لاق

 ىرخأ ةياور ى ءاجو . اهلالخ نم اهبحاص لانيف ةريبك الو « عافدلا ىلع عردلا

 دهاجمو ةداتق نع كلذ ىورو « ريماسملاب اه ريسفت هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع

 ةقد نيعم رادقم ىلع اهلعجا ىأ <« اظالغ الو اقاقر اهلمعت الف ءاهريماسم ردق ىأ

 . ( اصخلم حور ) ىنا  ةقلحلا ىف امه ىئيه ىذلا بقثلل ةبسانم اهريغو

 مهآلا مث عم ديفا

 هيف كتاقوأ عيمج فرصت ال هدرسلا ف ردق» ىنعم ليقو :حورلا يف

 بسنألا وه :ليقو « ةدابعلا ىف هفرصاف قابلا يت را

 ىلعو « ام اص اولمعاو و :كلذ دعب ىلاعت هلوق وهو :تلق . ی تا - ىتآلا رمألاب

 ىلع لمعلاو اهطبضو تاقوألا ماظن یهو ىرخأ ةلثسم ىلع ةي آلا تلد ريسفتلا اذه

 سانلاو < ةرحنآلاو ايندلا شيع اهم لاني ىلا دئاوملا مم نم وهو <« اهقبط

 . نوللفاغ هلع .
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 » انرمأ نع مهنم غزي نمو هبر نذإب هيدي نيب لمعي نم نجلا نمو
 : ريعسلا باذع نمهقذن + «

 هتمرحو هزاوج ىف مكحلا لیصفتو تانجلا ريخست ى مالكلا

 ضحم لب ةلي نكي مل اذإ نجلا ريخست نأ هيف :كولسلا لئاسم يف انخيش لاق
 . ىهتتا - ةيدبعلا ىنانيال ىلاعت هللا نذإ

i hE د لاسر AE 

 ةنس قوتملا ىنحلا ىلبشلا نيدلاردب ىضاقلا لاق  ۸۷٠۹ناحرملا ماك » ىف

 ناجلا ماكحأ ىف ٠ : لاقي : تسرهفلا ىف مدنلا قامسإ نبا دمحم لاق

 « نيطايشلاو نجلا دبعتسا نم لوأ دواد نب نابلس نإ - ملعأ هللاو -
 سرفلا بهاذم ىلع اهدبعتسا نم لوأ : ليقو . اهمذحتساو
 . مالسلاو ةولصلا هيلع دواد نب نايلسل بتكي ناكو : لاق <« ناهجنوأ نب ديشمج
 نازمرهلاو « روصيع نب فسويو « ايخرب نب فصآ مهدبعتسا نمو
 1 لودركلا نب

 ١

 لالهو < ليكبلا لاله ني دمحأ رصن وبأ مالسإلا ف رمألا اذه حتف ىذلاو ش
 متاوخو ةنيصح لامعأو ةبيجع لاعفأ هلو «هل ًاقطانمو اءودخم ناكو «فيصو نب
 :لامعألا ىف ةرخافملا باتكو «ةيشالنملا حورلا باتك : بتكلا نم هلو «ةبرجم
 مييلع ذأ مو < مالسلا |مهيلع دواد نب ٍناهلسل نيطايشلا هتلاق ام ريسفت باتكو
 مامإلا نب اب فرعي لجر ىلاعت هللا ءامسأب نولمعي نبذلا نيمزعملا نمو . دوهعلا نم
 . ىهتنا - ةموم ذم ريغ ةدومحم هتقيرط و - دضتعملا مايأ ىف ناكو*-

 ناوضر ةباحصلا نم اعمج ىلاعت هللا طلسو : ىنيبرشلا رينملا جارسلا فو
 بعك نب ىنأو ةريره وبأ مهنم نالا ةدرم نم ةعامج ىلع نيعمجأ مييلع هلا
 .مهريغو باطحللا نب رمو تباث نب ديزو ىراصنألا بؤيأ وبأو لبج نب ذاعمو
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 ىضاقلا هركذ ام مئازعلا ةذهل نجلا دايقنا ىف رسلاو 00 0 . ةيسيلبإلا ةيكرشلا مازعلاب | ا امنإ نجلا ريخستل نيلماعلا نيمزعملا ةماعو < مالسلاو ةولصلا هيلع ناهاس ةنس ىلع يملا وا مب لح قرف نعم ذاكاو 57 SS ار طيلستلا اذهو . ه١ ناملا عم مهصصق ضعب ربا جاربلا ندي
 لاو ةيكرشلا تاملكلاو مئازعلا هذه
 رلاك نوكت نجلا ةرفك و نيطايشلا
 نم هل لتقيل الام ه ريغ ىطعي
 ريثك اذهلو

 نأ : ناجرملا ماكآ ىف
 هيت امم كلذ لاثمأو ةيرحسلا .تايناحورلاو ماسق
 نك هضا رغأ ضعب نوضقيف « مه ليطربلاو ةوش

 «ةشحاف هعم لانيوأ ةشحاف ىلع هنيعي وأ « هلتق ديري
 نوبلقي دقو ةساجنلاب ىلاعت هللا مالك اهيف نوبتکی رومألا هذه نم

 نوبتكي و ةساحن ريغب امإو «هريغ امإو مد امإ ةساجنب هريغوأ « دحأ تلاوه لق » فورح
 هاضرت ام اوبتك وأ اولاق اذإف ‹«كلذب نوملكتي وأ « ناطيشلا هاضري امم كلذ ريغ
 )ا و ١٠٠-ص ماكآ ) ىبهتنا ۔ مهضارغأ ضعب ىلع مهتناعأ نيطايشلا

 « هلمعو هدصق ريغ نم ناك نإ سنإلا نم درفل نجلا ريخست نأ لصاحلاو
 عمجو « مالسلا هيلع ناملسل نجلا ريخستك «یلاعتو هناحبس هللا لضف ضحم كلذف
 . ثحبلا نع لزعمب ريخستلا نم عونلا اذهف . مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نم
 ةيكرشلا مئازعلاب ناك نإ كلذف «لامعألاو ماسقألاو مئازعلاب نجلا ريخست يف مالكلا ! معن
 ةريبك ةيصعمو مارح وأ رفك هنأ رهاظف « ىصاعملا نم ينشب وأ ةيرفكلا تالكلاو
 ف عوقولا نع ًارذح تالكلاو مئازعلا نم اهيناعم مهفي ال ام ءايلعلا اهب قحلأو
 00 ظ | . كرشلاو رفكلا

 ۳َ 7 3 و نم سانلا ىديأب ام هئاعد : ماك الا ىف يضاقلا لاق

 ر هنأ » : 28 ىنلا نع حيحضلا ىفو . هيف عقي نأ كشوأ ام قرا 0 أ را فا انضر ل لازالوا لا n ا ا دس ما قرلاو
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 ببطتلا فو . « لعفيلف هاخأ حفني نأ عاطتسا نم » : لاقو « « اكرش نكي مل

 - ماع عنقمو مات ىنغ لجو زع هللا باتكب ءافشتسالاو

 زوجي ال ىنعملا ةموهفم ريغ وأ ةيكرشلا مئازعلاب ناك نإ نمللا ريخستف 0
 دئاكمل ةلازإو ةرضملل ًاعفد ناك نإف هئامسأو ىلاعت هللا باتكب ناك نإو « ًاقلطم
 ةحابم ةعفنم ولو - ةعفنم بلحل ناك نإو «زاج هريغ نع وأ هسفن نع هاذأو نجلا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . قح ريغ نم هقاق رتساو رحلا مادختسا هنأل زجي مل  اهسفن ىف

 ىنجلا قارتحاو : حورلا ى لاق « ريعسلا باذع نم هقذن » : ىلاعت هلوقو

 بلغأ رانلا امنإو ةضم ران سيل اندنع هنإف « ركنم ريغ رانلا نم قولخم هنأ عم
 . صانع بلغأ نيطلا نوكل نيطلا نم هنإ :ناسنإلل لاقي اك . ىبهتنا هيف رصانعلا
 « تايسار رودقو باوجلاك نافجو ليئامتو بيراحم نم ءاشي ام هل نولمعي 0

 دجاسملا ىف هئانب مكحو بارحملا ىنعم

 .هعضاوم مركأو تيبلا ردصو « ةفرغلا بارحلا :سوماقلا ىف « بيراحم »
 ةهحألاو « سانلا نع دعابتي كلملا هب درفني عضوملاو « دجسملا نم مامإلا ماقمو
 ىهتنا  اهيف نوسلحي اوناك ىتلا مهدحاسم لئارسإ ىنب بيراحنو ٠ ةبادلا قنعو
 لاذتبالا نع ةنوصملا ةفيرشلا سلاجلاو نكاسملا : بيراحملا : فاشكلا فو
 . ىهتنا  دجاسملا ىه : ليقو < اهنع بذيو اهيلع یاحب م
 هبحاص ماب ىمسو «رصقلا - ةيطع لاق اك - وهو بارحم عمج ره :ح حورلا ف لاق
 ىل مسا <« ةخلابملا غيص نم لصألا ىف بارحملا نإف e بناقل
 . ( حورر أعم هج ااو روصقلاب هريسفت هريغو رذنملا نبا جرخأو . برحلا راكي

 فرع ام ةينس لع لدن ال اهنأ اهريسفتو براحلا ىنعم نم”انركذ امم ملف
 رانج طسو ی نونبي ام یهو « ةرخأتملا نورقلا ين بيراج اب دالبلا ةماع ف
 ياع ميركلا ىنلا دهع ىف بيراحملا هذه لاثمأ رعت ملو « ةروصقللك ةلبقلا
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 ءافاخخ دوهع ىف الو < ملستلاو ةولصلا

 ويسلا اهدع اذهلو . نورقلا هذه دعب
 . بيراحلا ةعدب ف بينارآلا مالعإ

 تثدح لب مهنع ىلاعت هللا ىضر نيدشارلا

 اهارس ةلاسر هيف فنصو « تاعدبلا نم ىط

 ةعدب الو ةنسب سيل دجاسملا ىف بارحنا ءانب نأ لدعلا مكحلا
 لاثمأ ءانب نإ : فيعضلا دبعلا دنع بابلا اذه ىف لصفلا لوقلاو لدعلا مكحلاو

 ليصحتل لب ةينسلا داقتعا ىلع نبت ملو « ةعورشلا حلاصملل ناك اذإ بيراحما هذه
 ناك ةنس .اهنوكدقتعا نإو « حابم رمأ لب ةنسو ةعدبب كلذ سيلف ‹ حلاصملا كلت
 نم ةفئثألا ظفح بيراحلا هذه اهلجأل تثدح ىلا حلاصملا نمو . تاعدبلا نم
 نب ىلعو باطلا نب رمع ةعقاو نم دهوش امل كلذو « مييلع نيلاتغملا نيغابلا
 . بير الب ةعورشم اهتباعر ةحلصم هذهو « |مهنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ی
 مامإلا ماقم نإف « ةنكمألا قيض مويلا دالبلا ةماع ىف حلاصملا نم كلذكو
 . فوفصلل هلك دجسملا ناكم ىب ةلبقلا رادج ىف هولعج اذإو « ًايلاخ دحاو فص ردق دجسملا لك نم بهذي دجسملا ىف لعج نإ

 لاق « اندنع ًاهوركم موقلا ناكم ريغ ناكم ىف مامإلا دارفنا ناك امل ! معن

 نوكي ثيحب اهجراخ لب ء ةينبملا ةروصقملا كلت ىف مامإلا موقي ال نأ انئاهقف

 ىف بارحملاب ةامسملا ةروصقملا ءانب ناكف . مهنع درفني اليك اهنع ًاجراخ هيمدق لحم
 ىف ةقئاضم ال ةعورشم ةحلصم ًاضيأ ىهو « ةحلصملا هذه ةاعارمل مويلا اندالب

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ةينسلا ةين ىلع نكي مل ام ةعدب نوكي الف ءابماعارم

 مالسلا هيلع دواد بارحم تدهاش : نآرقلا ماكحأ يف ىبرعلا نبا لاق : ةدئاف

 رجحلا لوط «لواعملا هيف رثوت ال « دلص ا قف ءاوظع ءانب سدقملا تيب

 1 ءاتشلا مايأ باحسلا ىف هنأل راوسأ ةثالث هل ىريو ا ام يو و
 ° اا 0 هو 3

 ر نايا + هنت قا ةقافتإاد
 نك د وبلا هيو ةضيرع ةسردمو
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 سيلو « بابلا ردق ىف ىصقألا دجسملا ىلإ ةيقرش ةوك هيفو « دجسملا هالعأ فو
 اوحلاص ىتح مورلا اهلخد نيح نيملسملا نماجن نم امن هيفو . ةليح هم ده ىف دحأل
 كلذ ناكف « مملاومأو ا ى اوملسي نأ ىلع مهيلإ هوملسأ نأب « مهسفنأ ىلع
 . هنع مطولختو

 هيف عنتماو هيلاو ىلع ةيراث وأ رئاث امنأ كلذو ءرهدلا ةبيرغ هيف تيأرو
 هلاح ىلع ةرمتسم هرغص ىلع دلبلاو « ةدم باشنلاب هلاتق لواحو هرصاحف توقلاب
 نم لاح زرب الو ءرشب ةماعلا نم ابيلإ راس الو قوس « ةنتفلا هذمل تقلغأ ام

 تناك امتإو « سيردتلا لطب الو ةرظانم تعطقنا الو « فكتعم ىصقألا دجسملا

 ناك ولو « ةكرح كلذل سانلا رئاس دنع سيلو نولتقي نيتقرف تقرفت ةيركسعلا
 تءطقنالو « بيرقلاو ديعبلا يف برحلا ران تمرطضال اندالب ىف اذ ه ضع
 - مهلوضف ةلقو انلوضف ةرثكل «لماعتلا لطبو نيك اكدلا تّقلغ و شياعملا

 انعرش ىف اهتمرحو ةقباسلا عئارشلا ى اهزاوجو ريواصتلا ىف مالكلا
 *ئىشلا لاثمتلاو : بغارلا لاق . لاثمت عمج « ليثاتو » : ىلاعت هلوق ١

 :سوماقلا فو . « ايوس ًارشب اه لثمتف » :ىلاعت لاق ءروصت اذك لثمتو ءروصملا
 : نآرقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا لاق . ةروصلا رسكلابو ليثمتلا حتفلاب لاثمتلاو
 دقو e داج نيمسق ىلع تاوملاو « تاومو ناويح نيمسق ىلع لاثمتلاو
 ا نيقيرط نم مولعم كلذو « هعيمح ناملسل عنصت نجلا تناك

 تايليئارسإلا اهلصأ ةديدعب قرط نم ىور ام : ىفاثلاو < « ليثامت » هلوق
 : ىلاغت هلوق نم دافتسم مومعلاو « ناملس ىمرك ىلع تناك ريطلا نم ليثانلا نأل
 . ًاضيأ « ءاشي ام »

 اینم ناك هنأ درب مل : انلق ؟ اهنع.ىبملا روصلا دهاشي فيك: ليق نإف
 'ىف هيف ًانوذأم ًارمأ ناك هنأ باتكلا لهأ ةئسلأ لع درو لب « هعرش یان
 هيلع برعلا تناك ام  ملعأ هللاو -انعرش يف هنع یہنلا بجوأ ىذلاو « مهعرش



- 0۷ _ 

 ةميرللا هللا عطقف « نودبعيو نوروصي اوناكف « مانصألاو ناثوآلا ةدابع نم
 ىنلا لوق حيحصلا نم اهلمجو ر مك 0 006 ' وصلا ذ نيح لاق دقف : ليق نإف . بابلا ىمحو

 « خفانب سیلو حورلا اهيف خفني ىح هللا هبذع ةروص روص نم » عالسلا هيلع
 لا نع نينا انلق ؟ متعز ام ريغب للعف « هللا قلحب نوهبشي نيذلا » ةياور فو

 ىلع هبنف « هللا نود نم اهتداب- ةلع ةدايز اهيفو « هللا قلخم هيبشتلا ةلعركذ و
 ' . ىهتنا ؟ اهتدابعب كلنظ اف ةيصعم اهلمت سن نأ +

 ىبهنل مالسلاو ةولصلا اهبحاص ىلع ةيوبنلا ثيداحألا ىف درو دق : تلق
 يلإ ةعيرذ اهتوك 8 امف . ةددعتم للعو هوجو املاعتساو ريواصتلا لمع نع

 ةكئالملا نأ اهنمو <« رم امك هللا قلخي هيبشتلا ام مو < مانصألاو ناثوألا ةدابع

 لخدت ال» : مالسلاو ةولصلا هيلع لاق « هيف یه اتيب لخدت الف ءاهضغبت ماركلا
 .ةرخآلا نع ةيهلملا ايندلا فراخز نم اهنأ اهنمو « ةروص وأ بلك هيف اتيب ةكئالملا
 اع ىنلا نع حيحصلا ىف درو اک اهلاثمأب لغتشي نأ نم عف رأ نماوملا بناجو

1 
 و ۶

 هتيأر الك ىنإف ؛ ىنع هيرخأ» : روصملا بوثلا ىف امنع هللا ىضر ةشئاعل لاق
 نع ىمنلل ببس هذه لكف «اہف محازت ال بابسألا نأ ملعت تنأو « ايندلا تركذ
 َ . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ر واصتلا

 ىف ًاحابم ناك ريواصتلا لمع نأ ىلع لدي : ةبالا هذه تحت صاصملا لاق

 ل الو. هلال سبأ نع يور اک رك یا ر نوع رغوأ ھر
 ااا موي فلك ةروصروص نم » : لاقو « « ةروص هيف اتيب ةكئالملا
 . ىهتنا « نيروصملا هللا نعل » : لاقو « رانلاف الإو

 ىنعملا و ع نع ىبللا ثيداحأ نإ + تحصل | لاق
 . اھت | عه ۳ 5-5 5 , ١

 0-00 آلا نه ايف ام درس عم لقتسمزج ىف اهتعج دقو « بیر الب

eهعجا ريلف قيقحم دی زم مار نم ۸ ريوصتلا ماكحأل ريوصتلا » ب هتي تاءانئتسالا ¢ ه قضحن ب .و  ) 
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 ريوصتلا ةحابإ ىلع در و نآرقلا نأ رودصلا ضعب ىف جلتخي ام بهذي اذهبو
 . ملعأ ىلاعتو هناحہس هللاو ؟ داحألا رابخألا هخسن فيكف

 « روكشلا ىدابع نم ليلقو « ًاركش دوواد لآ اوامعإ»

 هانعمو ركشلاب رمألا

 هللا لوسر الت : لاق هنع هللا ىضر راسي نب ءاطع نع ىور : صاصجلا لاق
 تالث» : لاق مث ٠ روكشلا ىدابع ن٠ ليلقو اركش دواد لآ اولمعإ » ربنملا ىلع يا

 ‹ اضرلاو بضغلا ىف لدعلا : دواد لآ ىتوأ ام لثم ىتوأ دقف نهتوأ نم
 ةياور فو . ىبتنا « ةينالعلاو رسلا ىف هللا ةيشخو « رقفلاو ىنغلا ىف دصقلا
 فيك « برايو : لاق مالسلا هيلع ( دواد ىنعي ) هنأ « لضفلا نع متاح ىبأ نبا
 معنلا تملع نيح ىنتركش نآلا : هناحبس لاق ؟ كنم ةمعن ركشلاو كركشأ
 اذه مظن دقو « دهاجم نع متاح یا نباو ىنايرفلا هجرخأ ام اذكو « « ىنم
 : لاقف مهضعب

 ركشلا بحي اهلثم ى هل ىلع "ةمعن هللا ةمعن ىركش ناك اذإ

 رمعلا عستاو مايألا | تلاط نإو هلضفب الإ ركشلا غولب فيكف

 رجألا اهبّعأ ءارضلاب سم نإو اهرورس مع ءامعنلاب سم اذإ

 هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع نامبإلا بعش ىف قييبلاو ايندلا ىبأ نبا ىورو

 مهنمو الإ موقلا ىلع ةعاس تأي مل «ًاركش دواد لآ اولمعا» : مهل ليق ال : لاق
 ًاراہنو اليل ىلصي مياق نع لحب مل دواد لآ ىلصم ناك - ةياور ىو - ىلصي مياق

 . (اصخلم حور هنوبوانتي اوناك

 هنأل « ركشلاب رمألا ىف هعم دواد لآ ىلاعتو هناحبس هللا لخدأ امنإو
 . (نآرقلا نايب ر اضيأ لآلل اهعفن معي ام ةليزحلا معنلا نم هيلع معنأ هناحبس
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 « نيهملا باذعلا ىف اوثبل ام بيغلا نوملعي اوناك ول نأ نجلا تنيبت رخ الف »
 بيغلا ملعي ال نجلا

 تناك ام. فالخ ىلع نجلا نع بيغلا ملع ىننب رمألا روهظ ىلع صن هيف
 ريثك نإف . مالسإلا دعب ىرخألا ةيلهاجلاو « مالسإلا لبق ىلوألا ةيلهاجلا هيلع
 ايضام ةيغملا رابخألا نع مهنولأسيو ٠ بيغلا نوملعي نجلا نأ نودقتعي ةله+ا نم
 قح هنأ نجلا هتلاق ام نودقتعي ةليدللاو « مهنوعدخيو م.نوبذكي مهو ”البقتسمو
 نع نجلا رابختسا زوج ال ةا : لعف . لهجلا نه ىلاعت هللاب ذ وعن . قدص

 ظ . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « ًاقنطم ةلبقتسملا تابيغملا .

 « مرعلا ليس مرملع انلسرأف اوضرعأف »

 اهاوزو ايندلا معن ىف لخد ةيصعملاو ةعاطلل

 هلوق هب حرصي اك« اهاوزو ايندلا معن ىن الخدم ةيصعملاو ةعاطلل نأ هيف

 عمج :ليق « مرعلاو » . (كولسلا لئاسم ) « اورفك امب مهانيزج كلذو » : ىلاعت
 مرعلا : ليقو « ًاركس اهودقع ىنا ةانسملا دارملاو « ةموكرملا ةراجحلا ىهو ةمرع

 ةكلملا سيقلب مهل تبرض ركسلا مهلع بقن ىذلا زرجلا : ليقو « ىداولا مسا

 تكرتو « راطمألاو نويعلا ءام هب تنقحف « راقلاو رخصلاب نيلبجلا نيب ام دسب

 مهلإ هللا ثعب : ليق اوغط الف ؛ مهيقس ىف هيلإ نوجاتحي ام رادقم ىلع اقورخ هيف

 مهوبذكف « مبيلع هتمعن مهنورك ذيو « ىلاعت هللا ىلإ مهنوعدي « ايبن رشع ةثالث

 ( فاشك )هلفسأ نم هبقنف «دلخللا مهدس ىلع هللا طاس  ةمعن هلل فرعن ام :اولاقو

 ٠ ءايمعلا ةرافلا یھ دلدللاو
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 « ريبكلا ىلعلا وهو قحلا اولاق مكبر لاق اذ ام اولاق مهبولق نع عزف اذإ ىتح »

 ىعرشلا فيلكتلا نع ج رخي ىتح مهفلا عنمت دق ةبيفا
 غلبت ام رو : تلق . ها مهفلا عنمت ةبيملا نأ ىلإ ةراشإ هيف : حورلا ىف

 ىا . لاحلا لهأ ضعبك ًاروذعم ناسنإلا لعجي مسهفلا عنم نه دح ىلإ ةبيملا
 . ( انخيشل كولسلا لئاسم )

 مكايإ وأ انإو هللا لق ضرألاو تاومسلا نم مكقزر. نم لق »
 « نيبم لالض ىف وأ ىده ىلعل

 ظ فورعملاب رمألا ىف لداحلا عم ةفطالملا

 . ىهتنا - ىنخي الام لداحلا عم ةفطالملا نم هيف :كولسلا لئاسم ىف انخيش لاق
 : نولفاغ هنع سانلاو «فورعملاب رمألاو غيلبتلا حور ةقيقحلا ىف وهو : تلق

 . ىلاعت هللا ءاشنإ رطاف ةروس هولتيو ابسلا ةروس هللا دمحم مت
 # نب #

| 



 رطاف ةر وس
 ةحنجأ ىلوأ السر ةكئالملا لعاج ضرألاو تاومسلا رطاف هلل دمحلا »

 ںیدق ءىش لك ىلع هللا نإ ءاشي ام قلخملا ىف ديزي عابروثاللو یشم
 ىأ « السر » هياع لدي فوذحم لعف لماعلاو «لاح « ىنثمو» « ض رتعم «ةحنجأ ' ىلوأ ١ : لیقو ‹ةحنجألا تافص نم هدعب امو ىنم نإ : نايح وبأ لاق

 ف ديعبلا ناكملا اولاني ىتح ةحنجألا مهل تلعجف « نينس ىف الإ مادقألاب عطقت ال ضرألاو ءابسلا نيب ىتلا ةفاسملا نإف ءءاضقلا ذافنل عرسأ ن وكيل ةحنجأ ممه لعج السر مهلعج امل هنأل ةحنجأ ىلوأ مهلعج امثإو :ليق . عابرو ثالثو ىنثم نولسرب
 3 ريطلاك بي رقلا تقولا

 ` ا قع سوفلا ی ق اا ور و عام .قافلا قادت ف
 هنإف ¿ هللا ةردق ىف عدبب سيل ىأ « ةحنجألا ىلوأ ةكئالملا ربخ نم بارغتسالاو
 1 . قلحلا مومع رهاظلاو . ءاشي ام هقلخ. ىف ديزي

 نسحوأ ‹ توصلا نسح وأ ٠ نسما قلحلا ةدايزلا هذه يف : اولاقو

 4 هنسحو رعشلا ةدوعجوأ « نسحلا وأ «حورلا ةفحخأ هجولا ف وأ نينيعلا ىف ةحالملاوأ طولا

 لاوقألا هذهو .مفلا ىف ةوالحلاو ءءارقفلا ىف ةفعلاوأ «ةعنصلا وأ ءملعلا وأ «لقعلا وأ
 ر امو » . ةنسحتسملا ءايشألاب ةدايزلا هذه اوحرشو ء«رصحلا ال ليثمتلا ليبس ىلع « ءاشب ام 4 0 هاب لا مذ 3

 . ( ۲۹۹:۷ طيخخلا رحبلا ) كلذ ىلع لدي يش لك ىلع ةردقلاب ةيآلا مخو «ماع

 رو ن ىف نسحتسم رمأ لك نأ ىلع ةيآلا تادف ةروصلا نسح نم ناسنإلا ىف حت أ 5
 نم ل 0 03 .٠ ش

 اهلك كلذ لاشمأو رعشلاو نوللا نسحو ةعنصلا ةدوجو طحللاو توصلاو
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 كسمت نم. ةكسم هيف سيلو . هقزر نم ركشلا هل بجي «ىلاعتو هناحبس هللا بهاوم

 رمأ تاوصلا نسحو فيك « ةنسلاو نآرقلا ىف هنع ىبملا ءانغلا زاوج ىلع ةبآلاب

 ( ۰ . ىرت اك ؟رحنآ رمأ ءانغلاو

 نم هل لسرم الف كسمي امو اهل كسم الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي امد
 (ميكحلا زيزعلا وهو هدعب

 ىأ ةمحر نم هللا قلطي يش ىأ ىنعلاو : طيحما رحبلا ىف نايح وبأ لاق

 طاعال ىلا هئاعن فونص نم كلذ ريغ وأ نمأ وأ ة مص وأ رطم وأ قزرو ةمعت

 رصح ا ىلع سيلف نيعم *ىشب « ةمحر » ريسفت فلسلا ضعب نع ىور امو ءاهددعب

 : لاق هنأك ماهبإلاو ةعاشإلل ةمحرلا ريكنتو : ىرشخمزلا لاق  لاثم وه امو هنم

 ىف ماع « كسمي امو » :هلوق نأ رهاظلاو « ةيضرأ وأ ةيوام تناك ةمحر ةيأ نم

 نم كسمي ام لك ىف همومع ىلع تاب وهف نيبم هل ركذي مل هنأل ءاهريغ شو ةمحرلا
 ةكحلا ىضتقع هتمحر ضعب كسمي وأ « مغو مهو ضرمو ةبيصمو ةفآو ءالي

 . ( ريسي فرصتب رحب )

 ةيواعم نإ : لاق ةبعش نب ةريغملا بتاك دارو نع دمحأ مامإلا ىور
 و كلا حفلا ١ ةبعش نب ةريغملا ىلإ بتك ةنع هللا ضر

 فرصنا اذإ ل ةي اع هللا لوسر تعمس ىلإ » : هيلإ تبتكف «ةريغملا ناعدف

 لك و لوا للا ل هل: كيرتعالا N 3 : ةولصلا نم

 كنم دحلا اذ ا اا زردق “یش

 . « لالا ةعاضإو لاؤسلا ةرثك رثكو « لاقو ليق نع یہی هتعمسو «دحلا

 هنع هللا ىضر ةريره وبأ ناك :اطئوملا ف و ىأ هيلع هللا ةمحر كلام مامإلا لاقو

 نع متاح ىبأ نبا هاورو 2 ةيآلا هذه أرقي مث حتفلا ءونب انرطم : لومي اورطم اذإ

 َ هنع بهو نبا نع سنوي
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 لجوزع هللا ىلإ الإ ريلنا نم ايش بسني ال نأ هناسل دوعي نأ نمؤملا ىلع
 نأ هناسل دوعي نأ وهو « .نمملا هب صتخي عماج بدأ ىلع ةيآلا تلدف

 :حورلا ف ه لاقو . هنم الإ هبسحي الو لجو زع هللا ىلإ الإ ريانا نم ائيش بش ال
 لجوزع هاوس امع ضارعإلاو ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالا ىلإ ةيآلا هذه ىعدا امو
 9 نبا ج رخأ دقو . لايللا رهمو شيووتلل ةبجوملا تاليختلا نع لابلا ةحارإو
 نہنآ رق اذإ ىلاعت هللا باتك نم تایآ عسبرأ » : لاق سيق دبع نبرماع نع
 STS : ىسمأو هيلع حبصأ ام ىلابأ
 ناو وه الإ هل فشاك الف رضب هللا كسسمي نإ »و « هدعب نم هل لسرم الف كسع

E TTفق ةباد نم امو » « رت  

 ' . ىهتنا « اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا

 اعيمج ةزعلا هّللف ةزعلا ديري ناك نم

 اوذختاو » :ىلاعت لاق امك مانصألاب نوززعتي نورفاكلا ناك : ىرشخزلا لاق

 مممولق ةاطاوم ريغ نم ةنسلألاب اونمآ نيذلاو « ازع مهل اونوكيل ةهلآ هللا نود نم

 نم ءايلوأ نيرفاكلا نوذختي نيذلا » : : ىلاعت لاق اک « نيكرشملاب نوززعتي اوناك

 TE « اعيمح هلل ةزعلا نإف ةزعلا مهدنع نوغتبيأ نينمؤملا نود

 ةياوغو لهج هللاريغب ةيلاغملاو ةزعلا ءاغتبا نأ ىلع ةيآل تلدف . هئايلوأو هلل الإ ةزع

 هلل ةقيقحلا ىف ةزعلا نأل « نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللف » ىلاعت هلوق هيفاني الو

 . لوسرلا ةطساوب نينمؤمللو « هللا نم هبرق ةطساوب هلوسرلو تاذلاب

 ١ هعفري حلاصلا لمعلاو بيطلا لكلا دعصي هيلإ «

 ريغ هلاق « ءاعدلاو ةوالتلاو ركذلا ىعي « بيطلا لكلا ۱ : ريثك نبا لاق

000 
 م دوب دعا ةعوف رم ثيداحأ هيف ركذ مث : ؛ فلسلا نم دحاو

 و ىعخنلا مهارإو ةم ركعو ةيلاعلا وبأو دهاحجم لاق 3 «ةضيرفلا ءادأ هنأ
 :ةداتقو ۱ لاق ١

 ,e احاو ريغو .ثوح نب رهشو سنأ نب عيبرلاو ىدسلاو

 .( ريثك نبا ر لمعي الإ لوق لبقي ال
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 بوصنملا ريمضلا اذكو « هعفري » : هلوق نم عوفرملا ريمضلا ف فلتخا

 ىلإ لوعفملا ريمضو < ٠ حلاصلا لمعلا » ىلإ عجري لعافلا ريمض : ليقف . هنم

 كاحضلاو دهاجم و ريبج نباو نسحلاو سابع نبا نع كلذ ىورو «« بيطلا لكلا

 ريرج نبا جرخأو . هريغو روصنم نب ديعس هنع هجرخأ ام ىلع بشوح نب رهشو

 هنع هللا ىضر سابع نبا نع تافصلاو ءابسألا ىف قييبلاو متاح ىبأ نباو رذنملا نباو

 ىدأو ىلاعت هللا ركذ نف : لاق مث « ضئارفلا ءادأب حلاصلا لمعلا رسف هنأ
 ىلاعت هللا رك ذ نمو ‹« لجوزع هللا ىلإ هب دعصف ىلاعت هللا رک ذ هلمع لمح هضئارف

 . هب ىلوأ هلمع ناكو هلمع ىلع همالك در هضئارف دوي مو

 الو « ةئسلا لهأ دقتعم درب لوق اذه : لاقف « ةبطع نبا كلذ بقعتو

 لاقو ىللاعت هللا ركذ اذإ هضئارف كرب ىصاعلا نأ قحلاو « سابع نبا نع حصي

 ىلاعت هللاو ‹ ضئارفلا كرت رزو هيلعو « هنم لبقتو كلذ هل بتك ًابيط ًامالك

 . ىهتنا - كرشلا نتا نم لك نم لبقتي

 . بترتي ثيحب هلعجو هردق عفر بيطلا لكلاو علاصلا لمعلا عفرب دارملا لعلو

 الوق هللا لبقي ال ١ ثيدحو . لمع الب ناك اذإ هيلع بترتي ملام باوثلا نم هيلع

 روك ذملا « ةنسلا ةباصإب الإ ةينو المو الوق الو «ةينب الإ التو الوق الو «لمعب الإ

 . هتحص نظأ ال فاشكلا ىف

 ىلع دوعي لوعفملا ريمضو « «بيطلا ملكلا »ىلع دوعي لعافلا ريمض :ليقو
 عفري ىذلا وه بيطلا لكلا نأ ذئنيح يعم ا ذإ ؛موهفملا سكعناف < «حلاصلا لمعلا»

 ديأو «بشوح نب رهشو حلاص ىبأ ىلإ لوقلا اذه نايح وبأ بسنو .حلاصلا لمعلا

 ىعملاو . لاغتشالا ىلع بصنلاب « حلاصلا لمعلاو » ةلبع ىنأ ناو ىسيع ةءارقب

 .ةجببو انسح حلاصلا لمعلا ديزي - ىلاعت هللا ركذ ينعي - بيطلا ملكلا نأ اذه ىلع

 . ديحوتلاب الإ لبقي ال لمعلا نإف «رهظأ هانعف «ديحوتلاب «بيطلا لكلا» رسف نمو



 هاله

 نأ ىنعملاو « لمعلا ىلع ىلع دوعي بصنلا ريمض و ىلاعت هريمض لعافلا : ليقو
 لاق « ةداتف نع كرايملا نبا كلذ جرخأ . هلبقيو ىلاعت هللا هعف رپ حلاصلا لمعلا

 . ىدنع لاوقألا حجرأ اذه : ةيطع نا

 ردابتي ىذلاو : ىرخأ لاوسقأو ةثلثلا لاوقألا درس دعب حورلا ف لاق
 ىزارلا مامإلا مالكو < ةيطع نبا هراتخاو ةداتق نع ىور ام ةيالا نم ىنهذ ىلإ

 دوعص لعج ثیح «لمعلا نم فرشأ رك ذلاب رسفملا « بيطلا ملكلا » نأ ين حبرص
 رفاكلا نأ اذه ىلع لديو . هريغ هعفري ىذلا لمعلا ىلع هحيجر ليلد هسفنب مكلا

 قدص نع كلذ ناك نإ « نررادلا باذع نم نمأ ةداهشلا ةملكب ملكت اذإ
 لمعلا كلذكو « ًارهاظ ناك نإ ايندلا ف همرحو همدو هسفن ىف نمأو

 .حو رلا نفل ف - حراوجلاب

 يناسللا ركذلا لوبقل طرش حلاصلا لمعلا

 رووهمتل ا دنع راتخحلا وهو لوألا ريسفتلا ىلع ةيالا نإ : فيعضلا دبعلا لاق (

 لمعلاب الإ هتعفرو هنأش ودبي ال ىناسللا ركذلا نأ ىلع لدت - انخناشم ةماع هراتخاو
 : هلصاح ام ةيدنهلاب هريسفت ىف هرس سدق خئاشملا فرشأ انخيش لاق . حلاصلا

 لماش حلاصلا لمعلاو « راكذألا رئاسو ديحوتلا ةملكل لماش بيطلا لكلا نإ

 ؛ ماتلا لوبقلاو لوبقلا سفنل لماش عفرلاو « حرا وحلا لامعأ رئاسو ىلقلا قيدصتلل

 . ماتلا لوبقلل طرش ةحلاصلا لامعألا قابو ء لوبقلا سفنل طرش ىبلقلا قيدصتلا

 امإو لوبقلا سفنل امإ « ىناسللا ركذلا لوبقل طرش حلاصلا لمعلا نأ لصاحلاو

 : هلوقب ىورلا فراعلا دارم وهو . ماثلا لوبقلل

 ۶ا دراد یک حيبست نينج نیا رغ واک لد ردو حف مابقى

 : ىزاريشلا فراعلا لوق كلذكو
 5 د ان 0

 فاور و قاطو لع ثحمو هسردم ىئارس
 تسين انيب مشج و اناد لد نوج دوس هج
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 ؟ ةرخآلاو ايندلا ةزع لاني فيك

 مكلاععأو مكركذ نإ » : هدئاوف ف رعد سدق رداقلا دبع هاشلا مامإلا لاقو

 ررقلا اهدح ىلإ تغلب اذإ ىح « ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ عفرت لازت ال ةحلاصلا

 .«ىهتنا  هلهأو مالسإلا زعيو هلهأو رفكلا لذيو ءرشلا ىلع تبلغ ىلاعت هللا مع ىف

 اهلين ىقيرطف اهديرب ناك نم نأ ةيناثلاو ¢ اعيمج هلل ةزعلا نأ تنيب ىلوألا ةيالاف

 . هيلع ةبظاوملاو ماودلاب لب اقلطم ال نكلو «حلاصلا لمعلاو هللا ركذ

 « باتك ی الإ هرمع نم صقني الو رمعم نم رمعي امو »

 ؟ رامعألا ىف صقنلاو ةدايزلا زوج له ٠
 هديأو «صقنيو ديزي دق هريغو ناسنإلل ردقملا رمعلا نأ ىلع مهضعب هب لدتسا

 هنع هللا ىضر ىلع نع مبعن بأل ةيلحلا زمرب ريغصلا عماجلا ىف ام اهنم «ثيداحأب

 محرلا ةلصو « نددلاولا رو «فورعملا عانطصاو « اههجو ىلع ةقدصلا » ًاعوفرم
 هيلع عضوو .ىهتنا ) ءوسلا ع راصم یتو ‹رمعلا ى ديزتو «ةداعس ءاقشلا لوح

 ‹« ىنعلااذه ىلع ايف ةجح . ةبآلا نأ قحلاو .( ضر فيعضلا ةمالع

 0 وو مصقنلا مو بسلا ل تعا هنإف

TT eT 1 

 .' ( حور ر ةيكرلا مف قيض رظن وهف ًاصقان وأ اشارو رمآلا ءادعبا

 صقني نمو رمعلا نوكي نأ مس ولو . . كاحضلاو نسحلا نع تفاعلا ارو

 دس سل ًادحاو اصخش هرمع نم
 اذكهو ناموي یضم موي ىضم هتحن بتكي مث ةنس هتأم هرمع بتكي الثم ؛ ىضقنيو

 ناسحو كلام ىنأو ريبج نباو سابع نبا نع اذه یورو « هرخآ ىلإ أي ىح
 : هانعمت ليقو . ىبعشلا نع صاصجلا هاكحو . ( حور ) ىدسلاو ةيطع ْن
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 أزج هب تضقنا اهنم سفن ىبعم املكف ذعت سافنأ كتايح

 (حود)
 مرملاو قلعملا ءاضقلا ف مالكلا

 ةا بابسأب دحاو رع يف صقنلاو ةدايزلا نوكي نأ اضيأ لمتحي !معن
 نوكي نأزوجيف «رمعلا ىف ديزت ةقدصلا ربحلا ف درو اك" طويلا حوللا ل تبرأ
 . هملعي مل اذإ هرمع نسم صقتبو « الم ل مع اذإ هرمع ىف ادازم ىأ ًارمعم .احأ
 هملع ىف ناك نإو اضيأ قلعم ىلاعت هريدقت ف ؛ هنأل ءريدقتلا ريغت هنم مزلي ال اذهو

 زاج اذلو « فلسلا نم فرع ام ىلع وح هيرتعي ال مربملا هئاضقو ىلزألا ىلاعت
 . هلجأ رخأ ىلاعت هللا اعد هنع هللا ىضر رم ول : بعك لاقو ءرمعلا لوطب ءاعدلا
 ردق ام ريغي نأب هلردق ام ليوط رمت هل ردق نم غلبي ال نأ ز وج : مههظعب لاقو

 ةولصلا هيلع هلوق كلذ ىلإ رعشيو ىلاعت هللا ىلع رجح الو  رخآ ريدقتب ”الوأ
 ةولصلا هيلع هلوقو « مكيلع ضرفت نأ تيشخو : حيورتلا ثيدح ف مالسلاو
 فالآ فالآ هللا نم هيلع هفوخو « تيضق ام رش ىقو» :تونعلا ءاعد ف مالسلاو

 جورخ امیدی نيب نأب هرابخإ عم حيرلا تدتشا اذإ ةعاسلا مايق نم مالسو ةواص

 دعب ثدحب مل امم كلذ ريغ ىلإ ءاببرغم نم سمشلا عونطو ةبادلاو لاجدلاو ىدهملا
 . هعضوم ىف نب ام ىلع معلا رييغت هنم م زای الو ‹ مولعملا رييغت هنم مزلي ام ةياغو

 امو ءءاعدلا ةدئاف رمأ حضتيو ءرمعلا ىف ديزت ةقدصلا رح ى لاكشإ الق اذه ىلعو

 تيا مربملا ءاضقلا ىن نم مهضعب نع ىخ

 . هناكرأ تيبثتو لوقلا اذه دييشتل امف مالكلا لاطأ لضافألا

 سفن ىف هيلع ىه ام ىلع ءايشألاب قاعتملا ىلزألا ملعلا ىن ام نأ ىدنع قحلاو
 هنم ردابتي امو « بالقنالا مزاي الإو مع 3 عقب نأ بحيو « ريغتي ال رمألا

 : ىليق «رمعلا ىف ديزت ةقدصلا نإ » ربخو «لوذرم وهف - حص اذإ كلذ فالح
 اهريغ اذكو ةقدصلا نأ دارملا : ليقو « تايعطقلا ضراعي الف داحآ رح هنإ :
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 باستكا وهو « رمعلا نم مهألاو.دوصقملا وه ايف ديزت تاعاطلا نم

 ةداعسلاب زوفتف <« ةيناسنإلا ليكشت اهب ىتاا ةكربلاو لايكلاو ردلا

 . ( ىناعملا حور ر ىهتنا  ةيدبألا

 ةيالا نأ بابلا ىف لوبقلاب قيقحلا قحلاو : هللا هل رفغ - فيضلا دبعلا لاق

 ايمن روهشملا ىنعملاب هصقنو رمعلا دايزا ىف لاوقألا نم ءوشثل اهيف ةجح ال

 « اهنم ئىشب مزج الف ءهدض لاتحا عم ىحملا كلذ لاّتحا ركني ال !معن . اتابثإو

 الو ىننلا ىف ال اينيقي الع ديفت ال بابلا ىف ةدراولا راثآلاو تاياورلا كلذكو

 ىلإ ءاضقلا مسقت نم رم ام ىلع هيف ةحاشم الو لاتحالاو نظلا قب « ثابثإلا ىف
 1 رلعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . قلعملاو مربملا

 .جاجأ حلم اذهو هبارش غئاس تارف بذع اذه نارحبلا ىوتسي امو»

 « امنو بلت ةيلح نوجرختستو ايرط امل نولكأت لك نمو

 اعيمج ءاسنلاو لاجرلل ولؤللا ةيلح زوجي

 لاجرلل اهسيا زوجي - ناجرملاو واللا وهو - رحبلا ةيلح نأ ىلع ةيآلا تلد
 تلخدو « نوسبلت » :ىلاعت هلوق يف ريكذتلا ةغيص هيلإ ريشي ثيح « اعيح ءاسنلاو
 ¢ ىرحألاو ىلوألابو ءامسنلل هزاوج تبث لاجرال زاج U هنالو 2 ابيلغت هيف ءاسنلا

 . ( نآرقلا نايبو حور ) نه عوضوم ةنيزلاو ةيلحلا لصأ نإف

 نم ثنح ىلع « الا كمسلا اهيف ىمس ثيح ةيالاب ىروثلاو كلام لدتساو
 نالا ىنبم نأل ثنحي ال :امهريغ لاقو ءاكمس لكأو «املل لكأي ال» :فلح
 بكري ال ١ فلح نم ثنحي ال كلذلو « اهل ىمسي ال هيف وهو ١ فرعلا ىلع

 باودلا رش نإو :هناحبس هلوق ىف ةباد هام ىلاعت هللا نأ عم ًارفاك بكرف ؛ ةباد
 . ( حور ) ٩ اورفك نيذلا هللا دنع
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 هللا همحر ةفينح يأ نع اماوجو نامبألا ف ةلئسم

 رغم ىذلا وهو» : ىلاعت هماوق تحن لحنلا ةروس ف صاصخلا لاقو
 ر وبأ هب جتحم .مسود 5 كر تک : ( اهتوسبلت ةياح هنم اوجرختستو ًايرط امج هنم اولكأتل رحلا

 « ايلح هايإ هللا ةيمستل ثنحي هنأ اؤلول سبلف ايلح سبلي ال فلح نميف دمحمو
 فعلا ىف سيلو « فراعتلا ىلع ةلومحم نامعألا نأل ثنحب ال : لوقي ةفينح وبأو

 اف نإف ةيآلا امأو . ىلح مئاب ىمسي ال هعئاب نأ ىرت الأ « ايلح هدحو ككل

 ال لكأي ال فلح ول هنأ مهيب فالخ الو « ايرط ال هنم اولكأتل » : ًاضيأ
 . ىهتنا  ايرط اجل هايإ ىلاعت هللا ةيمست عم ثنميال هنأ اكمس لكأف

 مهرعدت نإ هريمطق نم نوکلمب ام هنود نم نوعدت نيذلاو »

 ةمايقلا مريو مكل اوباجتسا ام اوع ولو مكءاعد اوعمسي ال

 « ريبخ لثم كئبني الو مككرشب نورفكي

 يتوملا عامس

 ةدبع عم باطلا نوكي نأ لاتحا ىلع -قوملا عامس مدع ىلع هب لدتسي

 0 مكءاعد اوعمس ال » : لوقي ىلاعت هنإف  مالسلا م لع زرزعو ىسيعو ةكئالملا

 « ةصوصخم دارفأ نم .صاخللا عاسلا لب ىنوملا عامم قلطم ىننت ال ةبآلا نأ قحلاو

 صاحلا ین نأ ملعت تنأو < مهودبع نيذلا نم نيكرشملا ءاعد عام” وهو

 لاق كلذلو ف نيهجول ةلمتحم ىنوملا عام” سفن ةلئسم تيقبف « ماعلا ىن مزلتسي ال

 مالسلا مهياع ةكئاللا نم لك عامس ىف لب : ةبآلا هذه ريسفت ىف ىمول آلا

 مهادان نم ءادن « مهميعن راقم ق مهو ةيسدقلا سوفنلا ىوذو « ءاسسلا ىف مهو

 كلذ ىلع ىعمس ليلدب رفظأ مل ذإ اضيأ ىدنع فقوت « ةيهلالا مهف دقتعم ريغ

 هت انم 3 8 5 5 8 5 :

 ليصفت انم رم دقو . هب لوقلا ىف هزيوجت درجمب ىنتكيال نکل هزوجي لقنلاو

 . هعجارف لمنلا ةروس ىف ةلثسملا هذه



 o۰ د

 هنم لمحيال املمح ىلإ ةلقثم عدت نإو ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو»
 ) يرق اذ ناک ولو ئش

 نيتي نع ضراعتلا عفر

 . اهرزو سفن لك لمحت لب « ىرخأ سفن مثإ ةمنآ سفن لمحت ال ىأ
 الاتتثأو مهلاقثأ نلمحيلو :J تويكنعلا ةروس ى ىلاعت هلوق نيبو اذه نيب ةافانم الو

 7 عم مهداضإ مثإ نولمحي مهو « نيلضملا نيلاضلا ىل هنإف « مهلاقثأ عم
 هيفاني الو . مه ريغ ماثآ نما يك اف کا مهماثآ كلذ لكو 5 مهالخض

 ۰ مه: رشابع ناك ام مه اقثأب دارملا نآل « مهاقثأ ممل : لاعتو هناحبس هلو

 نم نيرخآاللو هجو نم نيلضملل وهف « مهببستو مهقوسب ناك ام اهعم ابو
 حور) رحنا

 ءاشي نم عمي هللا نإ تاومألا الو ءايحألا ىوتسي امو »

 ) روبقلا ى نم عمسك تنأ امو

 ىنوملا عام

 دارملا نأ ملعت تفاوا + قوم ا عام مدع لع ا ةيآلا هذهب لدتسي دق
 مييلع 1 مث یوم اب مهييبشت نكلو < رافكلا مه ةرالا ى روبةلا لهأو قولي
 ا تلد ا( نكلو « نوعمسيال ىنوملا ناك اذإ الإ متي الا عاملا مدعب
 : عفان لا عامسلا وه عاملاب دا رملا نإ : هريسفت ف 00 لاق « مهعامس ىلع ىرخألا
 نرل ةوالتب مهس ا لمعلار اد نع مهجور روبقلا لهأ ن رع ىبام وهو
 هناش نم ىذلا عفانلا عامسلا نم . سيل هنإف : هيفاني ال باوثلا لاصيإب مهعافتناو
 رافكلا نع كال :: نأ هيلع ةيلجلا ةنيرقلاو < ىصاعملا نع بانتجالاو ظاعتالا
 دارملا وه نوكيف : مفانلا عاجلا بي ین وه دهاشملا لب + ةدهاملا فالح ًاقلطم
 ىأ ) ,وبملا ىف س مگ تا اوو : ريثك نبا لاق . ةلاع ال هب هبشملا ىف
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 مذ ةليح ال ةواقشاا مهملع بتك نيذلا نوکر هلا ءالوه كالذك « اهيلإ ةوعدلاو
 2 ل | ىف ىلع امه وح آيل ةبالا نأ لصاحلاو . یھتنا - مهتياده عيطتست هل و هيف
 ريس: ىف لوربقلاب قيقحلا قحلا وهامانم رم دقو < E روبقلا لهأ نع
 . هعرجا رف لمنلا ةروس

 , روفغ زيزع هللا نإ ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امن

 ةيربلا ريخ مه:وك و هللاب ءالعلا ةليضف

 ةملك ىهو ؛ رصحلا ال ءالعلا صيصخت ةبآلا هذه ىف امبإو : ةيطع نبا لاق

 : حورإا ى لاق . ( طيحملا رحبلا ى نايح وبأ ) هنود اضيأ ىتأتو « رصحل حلصت
 هلاعفأو « ةلياجلا هتافص نم هب قيلي اعو لج و زع هللاب نوملاعلا ءالعلاب دارملاو
 ةيشحلا رادف :”الكه فرصلاو وحنلاب نوفراعلا ال ؛ ةليمجلا هنوعش رئاسو ةديمحلا

 نف « ةيلاحلاو ةبداقتعالا ةيشحللا نم معأ ةيشدللاو . ىهتنا ةفرعملا هذه ال علا كلذ

 اضيأ هتيشخ تناك ةضحم ةيداّمتعا ىلاعتو هناحبس هللا ةمظعب هتفرعم تناك

 رذج ىف ةسار ىأ ةيلاح هدحم لج هللا ةمظعب هتفرعم تناك نمو : ةضحم ةيداقتعا
 مشت ةبحلا نأ امكف « ةيلاح ًاضيأ هتيشخ تناك هنطابو هرهاظ ا غبستو هبلق

 ىلإ . ةيلاح ةيعبطو ةءداقتعا ةيلقع ةرشحلا كلذك «ةيلاح ةيعبطو ةرداقتعا ةيلقع ىلإ

 ءالعلا نم ارت ىرت امأ رودصلا ضعب ىن جلت نأ ىبسع ام بهذف

 نمو « ةيشحلا نع نواخي ال ىلاعت هللاب ءاملعلا نألف الوأ امأ كلذ و ؛ .مهذ ةيشخال

 قطنملاو وحنلاو فرصلاب املع ناك نإو . ىلاعت هللاب ملاع ريغ هتدجو اهنع ىلخ

 اداقتعا امإ ةيشخ نع طق ولخي ال ىلاعت هللاب ملاعلا نألف ايناث امأو . ةغللاو

 . ةريسفت يف خئاشملا فرشأ انخيش هدافأ . ةفصو ”الاح امإو

 هللا ةيشخ ىلإ لصوتي هب نإو ملعلا ةليضف نع ةنابإلا هيف : صاصجلا لاق
 هاومتو هللا ةيشخ ىلإ كلذ هلصوأ « هلئالدب هلدعو هللا دیحوت فرع نم نال ؛ هآيقتو
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 معلا اوت وأ نيذلاو کنم اونم آ نيذلا هللا عفري و : ىرخأ ةيآ ىف
 ىلاعت هلوقو

1 

 مم كلئل وا تاحلاملا اولمعو اونمآ ن ءللا نإ 0
 : ىلاعت لاقو )2 د

 «هبر ىشحخ نم ةيربلا ريخ نأ ر ىشحخ نمل كلذ هلوق ىلإ  ةيربلا ريخ

 لخآ نأ 0 لصحف « هنوشخي نذلا مه هللاب ءاملعلا نأ ةيآلا قربخأو

 - كلذ ىف تاّقبط ىلع اوناك بإو « ةيربلا ريخ مه هللاب ملعلا

 نإ هيدي نيب امل اقدصم قحلا رك بانكلا نم كايلإ انيحوأ ىذلاو »

 نم انيفطصا نذلا باتكلا انثروأ مث «ريصب ريب هدابعب هللا

 قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملظ مهنمف اندابع

 « ريبكلا لضفلا وه كلذ هللا نذإب تارن اب .

 ثاريإلا نم فرشأ E هيلإ باتكلا ءاميإ نإف « ىبترلا ىخارتلل « مث » ظفل

 لك عبنم ىه ىلا مالسلاو ةواصلا هيلع هتوبن تققحت هبو هل ةلعلاك هنأك ءروكذملا

 نامز وه مالسلاو ةولصلا هيلع هيلإ هئاحيإ نامز ذإ ىنامزلا ىخارتلل تسيلو « ريخ

 لمعلابو نوعجرب هيلإ ىذلا مهباتك هلعجو er‘ هصيضحت ىنعع هتمأ هئاطعإو هئاريإ

 . ( حور ) كوعفتني هيف ام

 قدصملا مظعلا باتكلاب نيمئاقلا انلعج مث : ةيآلا ريسفت ىف ريثك نبا لاق

 ىلإ مهمسق م ةمآلا هذه مهو « اندابع ن م مهانيفطصا نذلا بتكلا نم هيدي نيب

 تايجاولا ضعب لعف ىل طرفملا وهو « هسفنل ملاظ مم : : ىلاعت لاف عو ةنالاث

 كراتلا تابجاولل ىدئوملا وهو « دصتقم مهمو» ت رح ۱ نضعبل فضعبل بكت را

 ىباس مهنمو » تاهو ركملا ضعب لعفيو تابحتسملا ضعب 5 دقو تامرحملل
 تاهوركملاو تامرحملل كراتلا تابحتسملاو تابجاولل لعافلا وهو « هللا نذإب تاريخا

 هذه ريسفت ىف لاوقألا تفلتخا دقو : ةحلط ىنأ نب ىلع لاق . تاحابملا ضعبو
 قلق ىف رن نرو ا نيرا ىف ركذو : حورلا ف لاق ىتح ةلللاا عاونألا

 انتو ريثك اهرثكأ ىف دحيال نكلو كلذ نم رثكأ دجو ريسافتلا عيتت نمو



offل  

 نب دير مالا "0 د
 اريسي ًاياسحن بسام مهدصتقمو هل رفغي مهملاظف 2 هلزنأ بايك لک ىلاعت هللا مرو

 . « باسح ريغب ةنجلا لخدي مهقباسو

 تاریللاب قباسلا » : لاق هنع هللا ىضر سابع نبا نع هدنسب ىناربطلا جرخأو
 باعصأو هسمنل ملاظلاو « هللا ةمحرب ةنجلا لخدي دصتقملاو « باسح ريغي ةنجلا لخدي

 فلسلا نم دحاو ريغ نع ىور اذكو .1 ي دمحم ةعافشب ةنجلا نولخدي فارعألا

 . ريصمتو جوع نم هيف ام ىلع < ‹ نيفطصملا نم ةمألا هذه نم هسفنل ملاظلا نأ

 نيثراولا نيفطصملا نم الو ةمآلا هذه نم سيل هيسفنل ملاظللا 55 ١ نو رح لاقو

 وه اك ريرج نا رايتخا اذهو «ةمألا هذه نم هسفنل ملاظلا نأ حيحصلاو . باتكلل

 اهضعب دشي قرط نم ياي هللا لوسر ندع ثيداحألا هب تءاح اکو ةب الا رهاظ

 . هعجاريلف ءاش نم « ىنعملا ىف ةريثك ثيداحأ ريثك ن ما درس مث . اه ضعب

 ٠ ةمألا هذه ةليضف

 ىف نيلسرملاو ءايبنألا ديسو انديس ةمأ نأ ىلوألا : لئاسم ىلع ةي آلا تلدف
 مهكرشأ ثيح «ىلاعتو هناحبس هللا دنع لوبقلاو ةليضفلاو فرشلا نم ىوصقلا ةورذلا

EE E ١ 5 55 5 05 کا 6  
 0 نم هدجت لج ا عم ءاقلوصالا ةفص ف مهعباسو مهملاظ 5 مهلك

 هللا نإ » :ىلاعت لاقو (« ةيالا - السر ةكئالملا نم ىفطصي هللا و :٠ ىلاعت لاق لسرلاو

 تاجرد تناك نإو « نيملاعلا ىلع نارمع 31 ني احونو مد ١ ىفطصا اح

 ةنواشنم ءافطصالا

“I ° 2 OT 5 ع | 2 ٠ .٠ 

 7 1 لمعلا ىف رصاقلا نوك نأ انخيشل كولسلا لئاسم ىفام : ةناثلا
 7 یهو نمو لكل .ةيالولا ناسي لوصح ىلع لدي ىلاعت هللا ءافطصا كي هم“ وم 4

 .٠ ها ةماعلا
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 « روكش روذغل انبر نإ نزحلا انع بهذأ ىذلا هللا دملا ولاقو »

 ايندلا ىف نزملا نمؤملا نأش نم
 ايندلا ىف نزحلا نمؤملا نأش نم : لاق فلسلا صضعب نع ىور :صاصخلا لاق

 . «نزحلا انع بهذأ ىذلا هللا دمحلاو : نولوةي ةنحملا نولخدي نيح مهارت الأ

 : كاسنلا ضعبل ليق ٠. نمؤملا نجس ايندلا » : لاق هنأ ةت ىنلا نع ىورو
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 نماوملا نجس ايندلا نأل : لاق ؛ مد ريغ دب ف ام ىلإ نيجات2# كاسنلا رثكأ لاي ام

 ىهتنا ؟ قلطملا دي نم الإ نوجسملا لكأي لهو
 ىذلا » :كلذ دعب ىلاعتو هناحبس هلوق ىبعملا اذه ىلع لدب یالذکو : تلق

 فايس نإفف « بوغل اهيف انسمب الو بضت انف انس ال هلضف نم ةماقملا راد انلحأ

 ال ةماقملا راد ىد ا Kê « ةردالا رادلاب فاصوألا همل.ه صاصتخا 7 يالا

 رفاكلاو نمؤملا معي اذهو « بوغللاو بصنلا سم نم ايندلا ىف دبال كلذكف ايندلا
 : ليق ام معنلو 5 ايندلا ف ,تدأو ةمسن لكو

 مهلا نم ايندلا ف دبإال أرسعم وأ تكس نإ رسوم ساع

j}ففح الو اوتوميف مولع ىضقي ال ماسهج قاف مسه اور هك نذلاو  ere 

 الاص لمعن انجرخأ انبر امف نوخرطصي مهو «روفک لكىزجن كلذك اهماذع نم
 مكءاجو ركذت نم هيف ركذتي ام مكرمعن مل وأ لمعن انك ىذلا ريغ

 «رصن نسم نيملاظلل مف اقوذف رنا ٠

 : لئاسم ىلع ةبآلا تلد

 مهج ف رافكلا باذع دبات

 ةمآلا هيلع تعمحأ رمأ وهو < مج ىف مهديلختو رافكلا باذع ديبات :ىلوألا
 مهباذع نأ مهضعب معزام ىلإ تذتلي داف 6 ةنسلاو باتكلا ص وصن هب تتصل و

 ىزوجلا عقلا نبا ظفاحلا ىلإ بسنت ةسارك هيف تيأر دقو : نيح دعب ولر عطقني
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 نم بجعلاو . اهنم ىلاعت هللاب ذوعن ملاع ةلز وهف  احرحص هيلإ اهتبسن ناك نإوهو

 فالخن وهو : رافكلا نم باذعلا عاطقنا اودقتعاو اهب اوثبشت انرصع ءائبأ ضعي

 ابيف ام درل ةلاسر فيلاتب لضافألا ضعب خئاشملا فرشأ انخيش رمأ اذهلو « عاجإلا

 . ىفشيو ىفكي امب هللا دمحب ءاجف

 ناسنإلا ىلع هللا ةجح هب م وعن رقت ىذلا رمعلا رادقم ى ١ مالكلا

 0 ءانهه دارملا رمعلا رادقم ىف نورسفملا فلتخا دق :ةيناثلا ظ

 لافو « ةنس ةرشع عبس رادقم : لاق هنأ مهنع ىلاعت هللا ىضر نيدباعلا نيز نيسحلا

 دله تلزت دق ٠ رمعلا لوطب رتن نأ هللاب ذوعنف ؛ «ةجح رمعلا ل لوط نأ اوملعا :5

 000 ال ت نو رکن ساي کدام مس ارا

 غولبلا رگ ةيالا يث دارملا نإ : لاق ثيح نایب ىث انخيش هراتخاو «ةداتق نع

 لوق ىف ةرشع عبسب دارملاف «ةنس ةرشع نايب غولبلا رمع رك أ ةفينح وبأ ردق دقو

 وحألا فالتخاب فلتخي هنإف غولبلا وه «ةداتق لوق ىف ةرشع نانو ندباعلا نز

 كيرعيو ةورضلا ردقب لقعلا لماكتي غولبلاب نأل كلذو . ةرشع ناث وأ عبس ىلإ

 نأ حلصي ريسفتلا اذببو . غولبلاب ىهاونلاو رماوألاب فلكي اذهو ءرشلاو ربحلا

 لولد وه امك :رصق وأ هرمع لاط ءاوس احلا غلب رفاك لكل ةيآلا باطخ نوكي أ ل 0 3 2 1 ۶ا وس : و 1 كيلا

 . 4( اورفك ندلاو » : ىلاعت هلوق ةيالا ردص

 وه رمعلا اذه نأ f هغو سابع ناو فورسمو نسحلا نع ىورام امأو

 < غولبلا رمح ةيالا ىف دارملا نوكي نأ ىفانيال هلك اذهف كلذ ريغ ليقو < نا

 0 ةجحلا 2 « ىلاعتو هناحبس هللا نم جاجتحالا دتشي رمعلا داد زب اهلكو

رعلا نار 8 انخيش هدافأ اذكه . اهلاثمأو نيتسلاو 8 نيسمدللاو نيعي رآلاب دتشدو
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 ۰ رذللا نعم ىف

 لهأ ضعب نع ىور : صاصجلا لاقف ؟ وه نم ريذنلا یعم ٠ ةئلاثلا

 نوكي نأ زوجيو : ركب وبأ لاق . بيشلا هنأ یورو الم دمحم ريذنلا نأ ريسفتلا
 و

 . ايني ىلا دارملا

 ريثك ناسنإلل ىلاعت هللا ءارذن

 ءدسعوو هلسر قيدصتو هدسيحوت ىلع لئالدلا نم ىلاعت هللا ماقأ ام راسو

 لاقتنالاو ريغتلا نم هرمعرخآآ ىلإ هغولب نيح نم ناسنإلا يف ثدحي امو « هديعوو
 م اباش اثدح نوكيف « هل هنم رايتخا الو هيف هل عنص ريغ نم لاح ىلإ لاح نم

 ىنغو رقفو ةحصو ضرم نم كلذ نيب امف هيف بلقني امو ءاخيش مث الهك نوكي
 عنص ال ىلا رهدلا ثداوح نه ءايشألا رئاس قو هريغ ىف هاريام م «نزحو حرفو

 ةرعش نم ام » رثألا فو .ىبهتنا - هيلإ هلريذنو هللا ىلإ عاد كلذ لكو ءاببف نيقواخملل
 : ليق انهه نمو . « توملا برق دقف ىدعتسا : اهتخأل تلاق الإ ضيم

 رذن نم كبسحو هبحاصل اال رشت نم علا تيار

 ريبعلاب كبيش رعش دوسو ىكيبح اي بضخت ةلئاقو
 رذنلا هجو ًادوسم تسلو ىرمع ريذن بيشملا :اط تلقف

 ( حمد ) (
 ) الوزت نأ ضرألاو تاومسلا كسع هللا نإ »

 امبتكرح وأ ضرألاو تاومسلا نوكس ىف مالكلا
 ىأ ناكملا نع لاقتنالا لاوزلاب دا رملاو <« عنب ىنعمي كلاسك : جاجزلا لاق

 منع و «ضفخنن و أ عفترتسف اهناكم ¿ نع لقتنت نأ نم تاومسلا عنمي ىلاعت هللا نإ
 . حور ر هيضعقي ام ديمح نب دبع هجرخأ رثأ نو « كلذك لقتنت نأ اضيأ ضرألا
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 نم بهاذ لك ىلإ بهذو « نيلاتحالا زوجي لقعلاو «باتكلا ىف هنع توكسمرمأ وه لب .( نآرقلا نایب ر [(تکرح ىلعالو تاومسلا نوكس یل اع ةرالا ىف ةلالد الف
 . هيف نمت امع لزعمي ثحببلا اذهو « ةفسالنلا

 « هلهأب الإ ىلا ركملا قيحم الو »

 هلهأبالإ ىئيسلا ركملا قتيعال
 . طيحيال : فاشكلا ىفو . لزني الو بيصيال : بغارلا لاق « قيحيال »

 ما ابكنم هيف عقو ابج هيخأل رفح نم » : مهوقك لاثمألا نم ةيآلا هذه تراصو

 . رار قطن هدب كرار حم ركب E تالق ١ ىظرقلا بعك نب دمحم لاقو
 « هلهأب الإ ىثسلا ركملا قيحي الو » للاعت هللا باتك ىف اهقيدصتو « ثكن وأ ىغب

 ١ هسفن ىلع ثكني , امنإف ثكن نمو » « سفن ىلع يغب اإ « .

 وهو « قيقحلا ىلصألا ررضلا بسحب وه امنإ ةيآلا نم دافتسملا رصحلاو

 ءائيش ةرحخآلا ىف مولظملا روكمملاب رضي ال 'ئسلا ركملا نإف « ىورخألا مئادلا ررضلا

 امأو « طقف ركاملا ىلع ةرخآلا ىف هلابو امتإو « هبونذ ةرافكل ببس وه لب

 مدعلاك ةرحالا ررض بنج ي وهف ررضلا نم “ىش مولظملا قحل نإف ايندلا ىف
 رمأو ىهدأ ةرخآلا باذعلو « اضيأ ايندلا ف هركمررض نم وجني القركاملاو

 : (١)ةيسرافلاب هيف ليق ام معنلو . ( دايزاو فذحم نآرقلا نايب ر

 تشذکب ابيزو تشزو ىشوخ و ىخلت  تشذکب ارح داب وج اب نارود

 تشذکب ام رب و دنام ىو ندرك رب درک ام رب افج هك ركمتس تشادنب

 رشلاو رخلاو « حرفلاو مهلا رع كلذكو ءارحصلا ىف مسنلا ي اک :ةہجرتو ) 6٠١

 ( مغلاو محلا نم ) رم ام ىلع رم امنإو ! ىنافج هنأ ملاظلا معز . ايندلا ةويحلا ىف

 . ( حصملا ر ( متألاو هملظ لابو ) هيلع قب نكلو
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 « ةباد نم اهرهظ ىلع كرت ام اوبسك اع سانلا هللا ذخاؤيولو »

 ةرخآلا ف وهف ءازجلا ةيفوت امأو ءآرش وأ ارح هلامعأ ءازج ضعب ناسنإلا بصي

 ضرألاو تاومسلا لهأ اوا كلهأل مهبونذ عيمجم مهذحا ول ىأ

 مهاقس امل ىأ : ىدسلاو ريبج نب ديعس لاق . قازرأو باود نم هنوكلمي امو
 . ( ريثك نيا ر باودلا عيمج تتم رطملا

 مهذخاوي ابر ىلاعت هنأ « مهبونذ عيمجي مهذخأ ول » : هلوقب رهظو : تلق
 : ىلاعت لاق « راثالاو صوصنلا هب تدهش اك اضيأ ايندلا ىف مهمونذ ىفعبب
 دارملا « نوعجري مهملعل ربكألا باذعلا نود ىندألا باذعلا نم مهقيذنلو »
 هللا نأ لصاحلاو .راثآلاو باتكلا يف رئاظن اهو . ايندلا ىف باذعلا ىندألا باذعلاب

 لك امف مزاج الو ٠ مهبونذ عيمجم ايندلا ىف سانلا ذخاؤي ال ىلاعتو هناحبس

 هط عيمج نمو هريبكو هباذع ريغص نم ىلاعتو هناحبس هللاب ذوعن : ءازجلا
 هيلإ الإ هنم أجنم الو أجلم ال هنإف ‹ ةرمتآلاو ايندلا ىف ةيفاعلا هلأنو



 رسا ۵ ر وحسم

 نب ۸ مب دعا نارج ف فاليمالا

 ىلع «سي» ىعم ىف .سانلا فاتخا e ىئ ىنرعلا ن ا لاق
 : لاوقأ ةعبرأ

 . بهشأ هنع ىور « كالام هلاق . ىلاعت هللا ءاسأ نه مسا هنأ : لوألا

 ء ةشبحلا ناسلب ناسنإ اي : « سيو :هنع هللا ىضر سابع نبا لاق : ىنثلا
 ٠ . كلام هلاق امك « ىلاعت هللا مسا هنأ ةياور هنعو

 ديس اي ىأ نيساي : هل ليق 428 ىبنلا نع هب یک هنأ : ثلا 1 اب ىأ نيساب : هل اق لص ىنلا ٠ :5 هنأ : كلاغلا

 اه رئاظنو « مح» و «ملا» :هلوقك. روسلا حتاوف نم هنأ : عبارلا

 دحأ ىمسي نأ زوجي ال : هللا همر كلام لاق لوألا ىنعملا ىلإ رظنلابو

 هيف ناك اذإ یلاعت هللا مساب ىمستي نأ هل زوجي دبعلاو . ىلاعت هللا مسا هنأل « سيو

 اذهب ةيمستلا نه كلام عنم امنو « ملكتمو ديرمو رداقو ملاع : هلوقك ٠ لم یھ

O 

 هللا لاق دق :ليق نإف . اهلاثمأو نمجرلاو قازرلاو قتلاحلاك دبعلا هيلع مدقب نأ زوحي

 هنع ظوفحملاو ( نيساي ) ءاجبم بوتكم كلذ :انلق . « نيساي لإ ىلع مالس» : ىلاعت

 ريغ نود ىجهتملاب ةيمستلا زاجف ؛ىجوتلا نود نم ( سي ) ةروسلا هذه ةحناف ى ام

 . ( اصخلم ماكحأ ر ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « ىجبنلا
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 » نولفاغ مهف مهوابآ رذنأ ام اموق رذنتل 2

 بابلا ةيآب « رذن اف الح الإ ةمأ نم نإ » :ىلاعت هلوق قيبطت

 نسم ةرشابمب امإ ةمأ لك نع عطقني مل ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا : رحبلا ىف

 مهعءاج ام اشيرق نأ لع لدن ىتلا تابآلاو “ال انيبن ةثعب ىلإ لقنب امو « مهئايبنأ

 2, الف تعطقنا ةراذنلا نأ امأو . نيديرفلا مہئابآ الو مهرشابي مل : اهائعم ريذن

 لهأ لاح نم نوفلكتملا هركذ امو . ل ىنا ثثءَب سردنت اهراثآ تعرش الو

 لوسر مهءابآ ر ذنأ ام ىنعملاف هيلعو . ىهتنا - ضرفلا بسح ىلع وهف تارتفل

 مهرذنأ دق نوكي نأ زوجيف ءالصأ رذنم مهرذني مل مهنأ ال راذنإلاب مهرشابي مل ىأ

 انهه ام نيب ةافانم الف « ةدعاس نب سقو ليفن نب ورمع نب ديزك ىنب سيل نم

 . ( هظفلب حور ر « ريذن اسف الخ الإ ةمأ نم نإو » :ىلاعت هلوق نيبو

 « مهراثآو اومدق ام بتکنو »

 رثأو رثأ : لاقي « هدوجو ىلع لدي ام لوصح 'ئشلا رثأ : بغارلا لاق
 « ضرألا ىف ًاراثآ »و « انلسرب مهراثآ ىلع انيفتو » :ىلاعت لاق «راثألا عمجلاو.

 نسم ىلع هب لدتسملا قيرطلل لاقي اذه نمو « هللا ةمر راثآ ىلإ رظناف » : هلوقو

 مهد :هلوقو ٠ نوعربم مهراثآ ىلع مهو » : ىلاعت هلوق وحن ءراثآ :مدقت

 . ىهننا « ىرثأ ىلع ءالوأ

 الع ىزاجي ىلاعت هللا دنع ةظوفحم اهلك ةيقابلاو ةينافلا اه راثآو لامعألا

 ببسب أشن ام كالذكو « اه,باش امو اطحلاو مادقألا راثآ لمتشي رثألا نأ ملعف
 ' . دمأ ىلإ ةيقاب راثآ ىناثلاو «رهاظلا ىف قبت ال راثآ لوألا نأ ريغ ءهرثأ وهف “ثلا
 ةبآلا هذه نم راثآلا ظفل ريسفت ىف نيروهشملا نيلوقلا نيب ةافانم ال هنأ ملع اذهبو
 5 هريغو رشک نبا اهركذ
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 هوجو نم كلذ ريغو «٠ هونب ىلاعت هللا ليبس ىف ءانب وأ ءهوفقو سنج وأ ءهوفلأ ناتكوأ .هوملع عك مهدعب اهوقبأ تائيس وأ تانسح یھ راثآلا نأ :لوألا
 داسفلاو رشلا ىدابم بينرتو 3 ناودعلاو
 . ندسفملل مهدعب اهوئسو اهوثدحأ ىلا

 ملظلا نيناوق سيسأتك تاثيسلا نمو ؛ ربلا

 , ريثك نبا هركذ « ريبج نبا ديعسو دهاجم لوق وهو . قيس اک لسم دنع ةريرح أو ىلبجلا هللا دبع نب درج نك اا د رشلا نونف نم كلذ ريغو ءدابعلا نب ايف

 0 , ع ريثك نبا ) ةداتقو نسحلاو دهاج نع اذه یورو < ةيصعملا وأ ةعاطلا ىلإ مهاطخ راثآ راثآلا نأ : ىفاثلا
 نقر نأ رف نس همي نم اهب لمح نم جاو اهرجأ هل ناك ةت نس مالسإلا يف نس نم » : خت لاق < لسم دنع هنع هللا ىضر ىلجبلا هللا دبع نب ريح ثيدحم لوألا ىلعف « ناسحو حام ثيداحأب نيلوقلا السك ىلع لدتساو

 نم رزو و اهرزو هيلع ناك ةئيس ةنم مالسإلا ف نس نمو « یش مهروجأ نم
 هاور كلذك « ىش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب نم اهب لمع
 رخآ ثيدحو . « مهراثآو اومدق ام :بتکنو » ةيآلا هذه الت مث «هلوطب متاح ىنأ نبا
 تام اذإ :ِعيفَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع لسم هجرخأ
 أ هل وعدي حلاص دلو وأ «هب عفتني لع نم :ثالث نم الإ هلمح عطقنا مدآ نبا
 . « هلعب نم ةيراج ةقدص

 لاق دمحأ مامإلاو ملم دنع هللا دبع نب رباج ثيدحب اضيأ ىناثلا ىلعو
 برق اولقني نأ ةملس وئب دارأف « دجسملا لوح عاقبلا تلخ » :هنع هللا ىضر

 اولقتنت نأ نوديرت مكنأ ىنغلب ىفإ : مهل لاقف قلع هللا لوسر كاذ غلبف ءدجسملا

 ةملس ىنب اب: لاقف «كلذ اندرأ دق « هللا لا : |ولاق ؟دجسملا برق

 هنع هللا ضر ىردحلا ديعس ىبأ نع متاح ىنأ نبا یورو ؛مكراثآ بتكت مکر ابد
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 درفت و « مهراشآو اومدق ام بتكنو ىوملا ىجحن نحن اإ » تلزنف : دازو هلثم

 . ةيالا هذه ريسفت دنع ىذم رتلا هجا رخإب

 لك لب ؛ىئيدحلا الك ىف داضت الو نيلوقلا الك ىف لاكشإ ال انمدق ام ىلعو

 , ىباعت هللا دنع بتكت اهلكو : راثآ ةيقابلا نئسلا نمو « اطءللا راثآ نم كلذ

 لوألا نيبو هنيب انت ال لوقلا اذهو : ىناثلا لوقلا ركذ دعب رشک نبا لاق كلذلو

 هذه تناك اذإ هنإف ٠ ىرحألاو ىلوألا قيرطب كلذ ىلع ةلالدو هيبنت اذه ىف لب

 قيرطب رش وأ ريخ نم مهل ةودق هيف ايف كلت بتكت نألف بتكت راثآلا
 . اهريغو اهمعي ام ىلع راثآلا لمحتلف : ىسولآلا لاقو . ىهتنا - ىلوألا

 تانسدلا نم رهاظلا بسح ةيقارلا راثالا نأ ةبآلا نم لصحف هذه ىلعو

 نإو ريخف ًاريخ نإ « اهلع ىزاجيف ىلاعت هللا دنع ةبوتكم ةيقاب اهلك تائيسلاو
 * راثالاو لامعألا نم هاضزي و هبحم ال انققوي نأ لأسن ىلاعتو هناحبس هللاو .رشف ارش
 ظ 000 . رازوألاو طخسلا ثروي امع انظفحمو

 « نوعجر هيلإو يب رطف ىذلا دبعأ ال ىلامو »

 بطاخلا هنم فلأي ثيح مالكلا ىف فطلتي نأ غلبملاو هللا ىلإ ىعادلا ىلع بجي
 ‹ حصتلا ضاحمإو هسفنل ةععانملا ضرعم ىف هداريإب هموق داشرإ ىف :فطلت

 ةدابع كرت ىلع مهعيرقت دارملاو < هسفنل راتخا ام مه راتخا هنأ مهارأ تين
 مهديدبت ىف ةغلابم « نوعجرت هيلإو » :هلوق هنع "یني اک «هریغ ةدابع ىلإ مهقلاخ
 نك «مجرأ» : لاق ولو «ًاحرصو ةهجاوم باذعلا ديدش ىلإ عوج رلاب مهفيوختب

 ىل امؤب ريبعتلا دعب « نوعجرت هيلإ » ب ريبعتلا دعو ٠ ضيرعتلا قيرطب ديده هيف
 . ( حورر خلا « دبعأ ال ىل ام » ىن ضيرعتلا ناكمل تافتلالا باب نم « دبعأ ال

 تاريبعتلا نم اوراتخي نأب نيغلبملل غيلب لصأو بدأ ملعت ةيالا ىف : تلق
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 اا ىلإ برقأ ناك امو « مهبولق ىف عجني ام تاناونعلاو
 ما اوقلي نا نود مهماهف | مهقانعأ ص ليقنلا ءاَقلإ هلوسرو هللا تالك

 ١ ملعلا زيزعلا ريدقت كلذ اه رقتسمل ىرجت سمشلاو «
 شرعلا تحن اهدوعبب ىنعمو سمشلا رقتسم

 او |. ٠١ 0 5 . - -
 - دارملا نأ اهدحأ « نالوق « اه رقتسمل » :هلوق ىنعم ىف : ريثك

 اغا ىهو < بناجلا كلذ ىف ضرألا ىلي امم شرعلا تحن وهو « ف  7ھه ےک 1 اهرقتسم 4 :
 همز اک ةركب سیلو اهفَمس هنألو ‹ تاقولحملا يو 4 شرعأا تح یھف تناك

 قوف وهو ةكئالملا هلمحت م١ ر مئاوق تاذ ةبق وه امنإو « ةئيهلا بابرأ نم ريثك
 نوكت ةريهظلا تقو كلفلا ةبق ىف تناك اذإ سمشلاف « سانلا سوءر ىلي امم ماعلا
 ماقملا اذه ةلباقم ىلإ عبارلا اهكلف ىف ترادتسا اذإف < شرعلا ىلإ نوكت ام برقأ
 نذأتستو دجست ذئنيحف «شرعلا نم نوكت ام دعبأ تراص - ليلا فصن تقو وهو -

 يال ىلا عم تنك : لاق هنع هللا ىضر رذ ىبأ نع ىراخبلا ىور دقف
 و 5 0 د 8 ۾ 1

 ؟سمشلا برغت نبأ ىردتأ «ردابا اي ١ : لامتف سمشلا بورغ دنع دجسملا ی

 شرعلا تحن دجست ىح بهذت اهن إف : #4 لاقف . ملعأ هلؤسرو هللا : تلقف

 . « ملعلا زييزعلا ريدتت كلذ امل رقتسا ىرجن سمشلاو » : ىلاعت هلو كلذف

 حورلا يف امك هرس سدق ركألا حيشلا هيلإ بهذ أم هليؤيو ١ تلق )1١(

 ان أ ىضتقت رابخألا رهاوظ ضعبو : « ن وحبس كلف ىف لكو » ىلاعت هلوق تحن

 نه ضرأ ىلع ةبقلاك ةرك فصن ءامم لك تارك . فاصنأ ( تاومسلا ىأ)

 نود لزانملا كلفل ةرادتسالاب لاقو ربكألا خيشلا بهذ هيلإو « عبسلا نيضرألا

 ءاسم ءامس اهنم لك ىلع ىتلا عبسلا نيضرألا تحت نأ ىعداو « عبسلا تاومسلا
 هبرغ دعب بكاوكلا ريس ةيفيك لمأتيلف هيلعو . ةملظ هتحتو « ءاوه هتحنو
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 يو نا كرو كدب : هنع هللا ىضر رذ ىبأ نع هدنع یرحآ قيرط فو

 شما سم رك قي لاق « اه رقتسمل ىرجت سمشلاو و : ىلاعت هلوق نع «

 ل الإ ةعاجلا ةيقب هاورو' ةددعتم نكامأ ىف ىراخبلا هجرخأ دقو
 تبرغ موي ناك اذإ ىح » هيف دازو هلم قازرلا دبع دنع هنع هللا ير غ ل

 ال نإ ىنإو « ديعب ريسملا نإ :لوقتف « امه نذاوب الف تنذأتساو ت تف

 ثيح نم ىعلطا : اهل لاقي مث ‹ سبح نأ هللا ءاش ام سبحتف « غلبأ ال ىل نذوب

 نه تندآ نكت مل امناكإ سفن عفني الو ةمايقلا موي ىلإ فئموي نف :لاق «تبرغ

 وهو « اهريس ءاهتنا وه اهرقتسمب دارملا : ليقو . « اريخ اهنايإ ىف تبسك وأ لبق
 ءاتشلا ىف اهضافحنا ةياغ مث ءاهجوأ وهو فيصلا ىف ءامسلا ىف اهعافترا ةياغ

 ضيضحلا وهو .

 لطبي ةمايقلا موي وهو « اهريس ىبمم وه اهرقتسمب دارملا نإ : ىناثلا لوقلاو
 اهردتسم وه اذهو « هتياغ ىلإ ملاعلا اذه ىهتنيو روكتو < اهتكر ح نكستو اه ريس

 ىنا  هودعتال لجألو اهتقوا ىأ «اهل رقتسمل» : هللا همحر ةداتق لاق . ىنامزلا

 یش فذحم ريثك نبا) ( .

 ىلع ةدراولا تالاكشإلا عفرت ريثك نبا هركذ امبو : فيعضلا دبعلا لاق

 كريت دقو « شرعلا تحن سمشلا دوجسب رذ ىنأ ثيدح ىف اهريسفتو « ةيآلا

 ناك اذإ لكشم كلذ ىف رمألاو : هريسفت ىف ىسولآلا لاق . موقلا راكفأ هيف
 . ىلإ ءاس نسم علطت اهنإ : ليق ءاوس « شرعلا تحن ةليل لك رارقتسالاو دوجسلا

 عولط ريغ نم هتحن دجستو رقتست اهنإ : ليق مأ «دجستف هيلإ لصت ىح ءاس ‹

 دنع علطتو موق دنع برغت اهأ ىف فالح ال هنأب هريغو نيمرحلا مامإ حرص دقف

 فالتخا راهنلاو ليللا نيبو « نيرخخآ دنع رصقيو موق دنع لوطي لبللاو « نيرخآ
 ءاوتسالا طحن دنع رصقلاو لوطلا ىف ام . ْ

 ضرع ينو «بورغلا قفش بيغي نأ لبق رجفلا علطب دق «راغلب » دالب فو
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 جوربلا ىف تماد ام ةبراغو < ةيلاهشلا جوربلا ىف تماد ام ةعلاط لازت ال نيعست
 ىلع ةمئاق ةلدألاو . هعضوم ىف لصف ام ىلع راهن اهغصنو ليل اهفصن ةنسلاف ؛ةيبونجلا
 اورغ نأ ىلع ءانب اهعولط دنع ةنكاس تناكل الإو « اهبورغ دنع نكست ال انآ
 علطت فيكف « اهلكف قرافت ال اهنأ ىلع ةمئاق ىه اضيأو . هريغ ىف عولظ قفأ ىف
 . (تاياورلا ضعب نم كلذ لبق هاكح امك ر شرعلا ىلإ لصت یتح ءامس ىلإ ءامس نم

 « الصأ نايب ىلإ جاتحي ال سمشلا نم رهظأ كلذك سيل رمألا نوك لب
 رئاسك هفوج ىف امتوكو « الع هئاوتحا ىنحمب امئاد شرعلا تحن اهنوك اذكو
 نع نيرصاعملا ةلجأ نم ا ريثك تلأس دقو 2 هتي ىلاو اهلكف قوف ىلا كالفالا

 نايعلا نم اهفالخ ىضتقي ام نيبو « ةحيحصلا رابخألا نم تعم امب قيفوتلا
 . ليلعلا ىنشيو ليلغلا ىوري امب مهنم زوفأ نأل قفوأ ملف « ناهربلاو

 رمقلاو سمشلا نإ : هلصاح ًاهجو تالاكشإلا هذه عفدل ىسول آلا ركذ مث

 « نوحبسيو نودجسي كاردإو لقعو روعش تاوذ اهلك ةيولعلا مارجألا رئاسو
 لك ىف "ةدهاشم ةكرحتم سمشلا نوكف ققحم تباث ىلاعت هللا ءايلوأل ةداعلا قرخو

 طسب مث . ءالؤهل "ةمارك نكمي امم نايحألا ضعب ىف ةفقاو ةدجاس اهنوكو « نآ
 . ءايلوألا نم اهتوبثو ٍةماركلا هذه قيقح ىف هلاقم

 «ردابتلا نع جورخو فلكت نع ولخي ال هرايتخا نكلو انكم ناك نإو اذهو

 وردا نع مالكلا فرص الو ليوأت ىلإ جاتحي ال ريثك نبا هلاق ىذلاو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 « راهنلا قباس ليلا الو رمقلا كردتمنأ اه ىغبني سمشلا ال٠

 ا :١ لاق هنع هللا ىضر نسحلا نع هدنسب صاصخملا ركب وبأ مامإلا ىور

 0 هرتستف هكردت ال اهنأ - لعآ هللاو  ىنعم: ركب وبأ لاق . « لالما
 هارد ال ٠ ء 8 86 1

 ردي :حلاص وبأ لاقو . هيلع ىلاعت هللا اهبتر ام ىلع نارخسم األ هتيور نم
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 نع ىنغلب : لاق رمعم نع هدنسب صاصحلا ىور مث : رحآلا ءوض امهدحأ
 ىغبني الف راهنلا سمشللو ليللا ناطلس رمقلا ناطلس امهنم دحاو لكل : لاق ةمركع

 نأ ليللا ناك اذإ ىغبني ال : لوقي « راها قباس ليللا الو » ليللاب علطت نأ سمشلل
 . اراہن نوكي ىتح « رخآآ ليل نوكي

 ًاعرش راهنلا ىلع مدقم ليللا

 ليللا الو » :لاق هنأل «ليل ال راهن رهشلا ءادتبا نأ ىلع لدي اذه : ليق نإف

 ىلا هوجولا دحأ هانعم امنإو «هيلإ تبهذ ام ةبآلا ليوأت سيل :هل ليق . «راهنلا قباس

 راهنلا نم روهشلا ءادتبا نأ اهانعم نإ: مهنم دحأ لقي ملو « فلسلا نع اهركذ مدقت

 ماكحأ اهب قلعتت ىنلا روهشلا تناك الف اضيأو <« عاجإلاب طقاس ليوأت اذهف
 ءادتبا رهظي الو اليل رهظي امنإف رهظي ام لوأ لالملاو « ةلهألا روهش ىه عرشلا
 ةليل لوأ نأ ملعلا لهأ نيب فالخ الو «ليللا نم اهئادتبا نوكي نأ بجو « راهنلا

 . لاوش نم ىه لاوش نم ةليل لوأ نأو ‹ ناضمر نم یه ناضمر رهش نم

 حبوارتلا نوءدتب مهنأ ىرت الأ . ليللا نم روهشلا ءادتبا نأ كلذب تبثف

 نم ةليل لوأ ناك اذإ » : لاق هنأ ياي ىنلا نع ىور دقو ؟ هنم ةليل لوأ ىف
 نم روهشلا ءادتبا نأ ىلع لدي كلذ عيمجو ٠ « نيطايشلا هيف تدفص ناضمر
 نأل ليللا نم هب أدبي : رهش فاكتعا ىلع هلل : لاق نميف انباحصأ لاقو « ليللا
 : . ىبهتنا - ليللا نم روهشلا ءادتبا

 « نوحبسي كلف ىف لکو »

 اهريسو موجنلاو كالفآلا ةئيه ىف مالكلا
 ءامدق هتمعز ام فال « ءابسلا ال ةكرحتملا ىه موجنلا نأ ىلع هب لدتسا

 ةبسن لمح اضيأ ةفسالفلا هيلإ تبهذ ام ىلع ىشمني هنإ :لوقي نأ لئاقلو « ةفسالفاا
 نأ اندنع منام الو : .ح ورلا ىف لاق «ىزاجلا دانسإلا ليبق نم موجنلا ىلإ ةحابسلا
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 نوكي نأب كلذو ءالصأ رودت ال ةنكاس ىهو ءامسلا فوج يف هنتي ابنك وا
 ةكمسلا ناي رج هيف بكوكلا رجب ءالثم افيطل رخآ ًامسج وأ ءاوه ءولمم فيوجن اهيف
 نم هلغشي ام رئاس نم لاح فيوجت وأ ,الثم ريدتسملا بوبنألا ىف ةقدنبلاوأ ءاملا ىف

 ىرج وه اموأ « ةفيطل اهرسأب ءامسلا نوكت نأب وأ « هيف بكوكلا ىرجي ماسجألا
 رمقلا كلف رعقل ةسامملا رانلا ةركدنع ءاوحلا ةرك عاطقناو . افيطل اهنم بكوكلا

 ءامسلا مرج ةبالصو « ةشلثلا رصانعلا ىف ةفيطللا ماسجألا راصحتاو ٠ ةفسالفلا دنع
 : ءالحللا دوجو ةلاحتساو « ابيلع مايتلالاو قرحللا ةلاحتساو « اهئازجا ىواستو

 . توبكنعلا تيب نم نهوأ تاببش رک ذی ام ىوقأو «هنم يش ىلع ليلد متي مل

 اورفك نيذلا لاق هللا مكقزر ام اوقفنأ مه ليقاذإو »

 « همعطأ هللا ءاشي ول نم معطنأ اونمآ نيذلل

 عورفلا نيبطاخمب اوسيل رافكلا .
 اذه موق نوكيف نيمسملا ءارقف نوكي نأ لمتحم « اوقفنأ » : رافكلل نولئاقلا

 نيملسملا ءاعز نوكي نأ لمتحيو « ةورضلا دنع هيف ريض الو لاؤسلا قيرط ىلع

 نيفعضتسملا مهيلاوم و مهئابرقأ نم رافكلا ىشاوح رلسأ امل هنأل كلذو < مهءارمأو

 لاتقلا تايآ لوزن لبق ةكمب كلذ ناكو < هب مهنوساوي اوناك ام مهنع اوعطق

 « همعطأ هللا ءاشي ول نم معطنأ » : اولاقف « مهيشاوح ةلص ىلإ نونمؤملا 3

 الك نلعو . هللا ةيسشمبو هلل هلك رمألا نإ : نولوقي وناك اع نيملسملاب ءا زهتسا

 نيبطاخمب اوسيل مف < عيرشت رمأ رافكلل قافنإلاب رمألا نوكي ال نيلاتحالا

 ا رك نر ىلع مهنم لامعألا عورف لبقت الو « لوق ىلع عورفلاب

 . نآرقلا ناب ىف
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 نرعيطتسي الف ٠ نومصخي مهو مهذخأت ةدحاو ةحيص الإ نورظني ام »
 ظ « نوعجري مسهلهأ ىلإ الو ةيصوت

 ًاقلطم ال ضعبلا قح ىف ةمقن ةءاجفلا توم

 « ةرجفلا ةرفكلا ىف باذعو ةمقن ةءاجفلا توم نأ ةيآلا نم دافتسي

 مهلهأ ىلإ عوجرلا الو < « مهلهأ ىف اوناك اذإ ةيصولل نواهمي الو نوكرتي ال ثيح
 . مهتويب نم نيج راخ اوناك اذإ

 هنإف « ةداهش ةءاجفلا توم نأ راثالا ضعب ىف ام ينائي ال اذلههو : تلق

 . ءاشي ام لعفي هللاو ءرخآ قح ىف ةمقنو « رخآ. قح ىف ةمعن نوكي دق يثلا

 « نيبمودع مكل هنإ ناطيشلا اودبعت ال نأ مدآ ىنب اي مكيلإ دهعأ مأ»

 ةيفوصلا تالك ضعب هيجوت
 مه هنيزيو مهملإ هب سوسوي ايف هتعاط ناطيشلا ةدابعب دارملا : :حورلا ىف لاق

 هتدابع ةلباتم ىف اهعوقولو « اهنع ريفنتلاو ريذحتلا ةدايزل ةدابعلاب اهنع ربع

 ةيمست نم ةيفوصلا تارابع ضعب ىف عقو امل لصأ وهو : انخيش لاق . ها لجوزع
 مهنم رفكلاب ًارارقإ وه سيلف « سفنلا عيطم هب ًادصاق منصلا دباعب مهسفنأ
 سعت ٠ ثيداحألا ضعب ىن ام ىنعلا اذه ديئيو : تلق . ىهتنا ىلاعت هللا مهمحر
 . « مهردلا دبع سعت رانيدلا دبع

 ل ل
 رعشلا ةعنص معي اإ ىنلا ناك ام

 نأ یغلپ » : لاق رمعم ىلإ هدنسب هللا هحر ضاصجلا ركب وبأ مامإلا ىور
 ' رءثلا نم *ىشب لثمتي ا هللا لوسر ناك له تلأس اع هللا ىضر ةشئاع
 : ةفرط نب سيق ىنب ىنخأ تيبب الإ ال : تلاقف

 دوزت مل نم رابخألاب كينأبو 2 الهاج تنك ام مايألا كل ىدبتس
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 ینإ : لاق « هللا لوسر اي اذكه آ لاقف « رابخأب ودزت مل نم كيتأي :لوقي فَي ىلا لعجف لاق
 نبا نع هاور كلذكو « هريسفت ىف

 سيل : ركب وب
 رشک نا هركذ . یل ىغبني الو ٠ رعاشب تسل
 اذهب لثمتلا ةصق ىورو ء«2ريرج نباو متاح ىبأ

 لاق . حي نسح ثيدح : ىذمرتلا لاقو « دمحأ مامإلاو قاسنلاو ىذمرتلا تيبلا
 يف موق ىلع ةيبشلا هب لحخدت الثل رعشلا ءاشنإب ملعلا يهين هللا طعي مله :صاصنلا
 ناک اذإو «رعشلل ةنطفلا نم هعبط ىف امب كلذ ىلع ىوق هنأ « نآرقلا نم هب نأ
 الإ هريغل ًارعش دشنب نأ كلذ ىلع عنتمي مل رعشلا لوقل ةنطفلا هطعي مل هنأ ليوأتلا
 : لاق هنأ ىور دق ناک نإو هريغل رعشب لثمن هنأ حي هجو نم تبثي مل هنأ

 تيقل ام هللا ليبس ینو تيمد عبصإ الإ تنأ له

 ًارعش دشنأ نم نإف اضيأو . ةب احصلا ضعب كلذل لئاقلا نأ ىور دقو
 دق وأ رعشلا ملع دق هنأ هيلع قلطي الو « ؟رعاش مسي مل نيتيب وأ اتيب لاق وأ هريغل
 قحتسي الو «هتيمرب تاقوألا ضعب بيصي دق ىرلا نسع ال نم نأ ىرتئالأ . هملعت
 اتيب أشنأو هريغل ًارعش دشنأ نم كلذكف ؛ ىرلا ملعت هنأ الو ءايمار ىمسي نأ كلذب

 . نآرقلا نایب يف انخيش مالك هنيعب وهو . هظفلب ىبتنا  ًارعاش مسي مل هرحنو

 الف هعبط ىف وه ام ىأ : هل ىغبني امو » : ىلاعت هلوق ىف ريثك نا لاقو

 ىلع اتیب ظفحم ال ناک قلي هنأ درو انو « هتلبج هيضتقي الو هبسحي الو هنسحب

 نع هدنسب ىزارلا ةعرز وبأ لاقو . همتب مل وأ هفحز هدشنأ نإ لب ءمظننم نزو
 الإ رعشلا لوقي الإ ىثنأ الو اركذ بلطملا دبع دلو ام : لاق هنإ : ىبعشلا

 نبا ىكح مث . بهل ىلأ نب ةبيثع ةمجرت ىف ركاسع نبا هركذ . لع هللا لوسر
 5 اهلك فو « راعشألا ضعب مالسلاو ةولصلا هيلع هلثمت ىف ةريثك عئاقو ريثك 97 . .٠ .٠

ناك له : اہنع هللا ىضر ةشئاعل ليق هداتق نع هيفو . همتي م وأ: هفحز
 هللا لوسر 
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 ناك قاطع هنأ ريغ « ثيدحلا ضغبأ ناك : تلاق ؟ رعشلا نم ئشب لثمتب بع
 و



 . راصتخاب ىهتنا  هلوأ هرحآو هرحآ هلوأ لعجيف سيق ىنب ىخأ تیبب لثمتي

 ىغبلي نكي مو ا هتلبج يف نكي مل رعشلا ءاشنإ نإ ف مالكلا اذهو :ثلق
 ايمأ هنوك عم مالكلا زجعمب ىدحتلاو ةلاسرلاو غيلبتلا ةمكح هيلإ تعد امل هل
 هنع ةتكاس ةيالاف ؟ وه فيك رعشلا سفن ىف مالكلا امأو . رعشلا ملعي الو بتكي ال

 كانه هماكحأ ليصفت انمرم دقو ¢ ءارعشلا ةروس تایآ بابلا اذه ىف ةقطانلاو

 اك ءهسفن ى ًاروظحم هنوك وأ ءاقلطم رعثلا ةمذم ىعدتستال ةبآلا هذهو . هعجا ذر

 هلوق نكي مل اك رعشلا بيع نم تسيل ةبآلا هذه : ماكحألا يف ىبرعلا نبا لاق
 الف « طحللا بيع نم « كنيميب هطخت الو باتك نم ولتت تنك امو » : ىلاعت
 نم اب ىبنلا نع مظنلا ىنن نوكي ال كلذك طفلا بيع نم ةيمألا نكت مل

 . ىهتنا  رعشلا بيع

 وهو ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا ايجي لق « عمر ىهو ماظعلا ىبحب نم لاق »
 ش « ملع قلخ لكب

 ( | سايقلا بوجو ىلع ليلدلا

 مهمزاأ هنآل < رابتعالاو سايا بوجو ىلع ةلالدلا هيف : صاصمحلا لاق

 . ىلوألا ىلع ةيناثلا ةأشنلا سايق

 سيلو « ةتيم نوكيو لصألا تومب توملا مكح )1١( هلعجيف ةايح هيف مظعلا
 ىلاعت لاق اک حم اوضع ناك ذإ ازاجم ايح هامس امنإ هنآل « كاذك

 . ىنا  اهيف ةايح ال هنأ مولعمو « اتوم دعب ضرالا

 . ( فلؤم ) هقحليف وأ هلحيف :حيحصلا لعلو «لصألاب اذكه (1)

 يح » <
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 هيف انقفاوي هللا همحر ةفينح ابأ نأ هركذ امو . هبهلم وه اك مظعلا توملا لولح ىلع ىكلاملا ىبرعلا نبا ةباآلاب لدتساو . ع ةيادهلا ةيشاح نم ) رعشلا نود ةايح مظعلا ىف :كلام لاقو « ةويح اهيف : هللا همحر ىعفاشلا لاقو . دنع مظعلاو رعشلل ةايح ال نأ ىلع ىنبم فالتخالا اذه : طوسبملا ف ركذو . ها ةويحلا اور را اذإ تولا امهلمي الف اهمطعقب متي ال انهو ءاييف ةويحح ال هنأ انلو ءةتيملا ءازجأ نم هنأل «سجن :ىعفاشلا لاقو“ رهاط اهمظعو ةتيملا رعش : ةيادملا قو
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . مامإلا نع ةباور نوكي نأ لمتميو ءمهو دقف

 ءاثالثلا عو # ٠۳١١٣۳ ةنس ةجحلا ىذ عبا رل ناكو «ةنملاو دمحلا هللو سي ةروس رخآ 1

 , سماحللا بزحلا ىلاعت هللا دمحم مت



 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا عوض وم ا

 حلاص لمع ىف ةبغرلا زاوج | ١ هللا همحر فلؤملا نم ةمدقت

 . هنإ ىلأل رفغاو » : ىلاعت هلوق

 5 زوجم ال نيك رشملل رافغتس الا

 لام عفني ال موي » : ىلاعت هلوق

 كبر ىدان ذإو » : ىلاعت هلوق

 نأ فاخأف  هلوق ىلإ - یسوم

 ۳ « نولتقمي

 ىلع ةبنيعملا بابسألا ساقلا
 ۳ للعتلا نم سيل ةعاطلا

 ۷ « ملس بلقب هللا تأ نمالإ نونب الو 9 م : ا 8
 ةرخآلا ى عفني ميركلا بسنلا « نيلاضلا نم انأو

 ۷ ريغ ال ًانماؤم تام نإ | یوم قح ی لالضلا ىنعم نایب
 هللا اوقتاف » : ىلاعت هلوق [ " مالسلا هيلع
 رجأ نم هيلع مكلئسأ امو نوعيطأو امو نوعرف لاق » : ىلاعت هلوق

 ۸ « نيملعلا بر ىلع الإ ىرجأ نإ نإ  هلوق ىلإ  نيملاعلا بر
 ۸ تاعاطلا ىلع ةراجإلا | 4 « نينقوم منك

 لكب نونبتأ » : ىلاعت هلوق ىل لعجاو » : ىلاعت هلوق

 هلوق ىلإ  نوثبعت ةيآ عير | ٤ « نيرخآلا ف قدص ناسل

 . «نودلخت مكلعل | زوجي ليمحلا ءانثلاو هاحلا بح
 / مومذم ةجاحل اردق ىلع دئازلا ءانبلا | ٤ طئارشب
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 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا ظ ع وضوملا
 ةياوغل ةرامأ عابتألا ةيارغا نم نوتحنتو » : ىلاعت هلوق
 15 بلاغلا ىف عوبتملا | « نيهراف ًاتويب لابحلا
 ' یسوم لاق ذإ » : ىلاعت هلوق هناحبس هئامن نم ةديفملا عئانصلا

 مكلعل  هلوق ىلإ  هلهأل | 9 ًامارح وأ ًامثإ نمسفتي م ام
 5 « نولطصت - ليكلا اوفوأ » : ىلاعت هلوف

 لوصحب ناسنإلا مزجي ال نأ ىغبني | ضرألا ىف اوثعئالو - هلوق ىلإ
 1١ یش ىف هدارم | ٠ ظ « نيدسفم

 5 هلهأ مارك بدألا نم حورلا هب لزن » : ىلاعت هلوق

 , هتأرما حيرصتلا مدع بدألا نم هنإو  هلوق ىلإ - نيمألا
 ٠ | ةيانكلا راتخي لب سلاجلا ف ١۷

 ىدون اهءاج الف » : ىلاعت هلوق

 زيزعلا هللا انأ هنإ - هلوق ىلإ -

 7 « مكحلا

 « نيلوألا رز ىنل

 ۱۰ ًاعيمج ىنعملاو ظفللا وه نآرقلا

 م يلع انرطمأو » : ىلاعت هلوق

 : ۱۲ « نيرذنملا رطم ءاسف ًارطم
 نم » ريسفت ین لاوقألا. فالتخا ا طول 0
 ۱۷ « رانلا ىف موق لمح لمح نم ةبوقع

 هماسقأو ىلجتلا ىنعم قيقحتن مهعبتي ءارعشلاو » : ىلاعت هلوق

 سن ست سس مس سس ووو سم

 ۱۹ هماكحأو اورصتناو  هلوق ىلإ  نوواغلا

 نايلس ثروو » : ىلاعت هلوق | ١ «اوملظ ام دعب نم

 .لضفلا وهل اذه نإ  هلوق ىلإ | ' هنسح رعاشلاو رعشلا ىف مالكلا
 ۲۲ ظ « نيبملا | 4 و

 7! 20 لالا نوثروياال ءاينألا | ىهلي نفو لع لكب لاغتشالا
 زوجي هسفنل عمجلا ةغيص قالطإ | ٠١ مومذم ةرخآلاو هللا نع ناسنإلا

 ۲۳ بدأ لحم یئ الو اريكن نكيملاذإ | ۹ مومذم رعشلا ىف بلاغلا
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 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا عوض يملا

 الإ ًاروعشو القع ما ملاو ريطا نأ مم ريغلا لعف ىلع مسقلا زاوج

 ناسنإلا نم صقنأ هنأ « هنحيذاأل » طخ مسر ىف ةدئاف | ۳

 عابتا بوجو فلألا ةدايزب ىلع قلطي امبر “یش لك ظفل نإ
 5 نآرقلا ىف ىنائعلا مسرلا | ”* باعيتس الا ال رثكألا

 تطحأ : لاقف » : ىلاعت هلوق | بر لاقو » : ىلاعت هلوق

 أيس نم كتثجو هب طحت مل اع لمعأ نأو  هلوق ىلإ - ىنعزوأ
 5 « نيف انب ۲٤ « هاضرت ًاحلاص

 5 علا بادآ ضعب لفدلا .مزاول نمل لوا

 هملع نوكي نأ مامإلا ىلع بحيال | '؛ ممل
 برك لو تناو رتب مسح انوي | حضر رياعداوو + لاعتمدلو
 u ادب ۲٤ « نيحلاصلا كدابع ى

 ٠ الوبقم ناك نإو حلاصلا لمعلا
 أ ١ "رل | . فا -. ١ قف

 ها رم هن حو ىف » 0 وف

 شرع اهو  هلوق ىلإ  مهكلمم
 5 ب هجروا لنقف وه 14 : هَ

 نوكت ن e مأ دهدهلا ىرأ آل ىل ام لاقف ةكلم نوكت نأ حلصت ال ةأرلا ادا وسي

 ۲۸ ET « نيبئاغلا نم ناك

 رثكألا ىلع قلطي “ىش لك ظفل رومأ ىلو نمو ناطلسلاو ريمألا

 5 باعيتس الا ال | 3 مهاياعر اودقفتي نأ م مع سانلا
 اهموقو اهتدجو 0 لافت لر ىلإ  هنبذعأل » : ىلاعت هلوق
 "ل١  تاناويحلا ىف روعشلاو لقعلا | 9 أ ٠ ةزورضلا 1 « مهلامعأ ناطيشلا | دنع ناويحلا بيدأت زوحي مهل نیز  هلوق ىلإ  نودجسي | ۲٣ «نيبم ناطلسب ىنينأيل وأ  هلوق



 ٠ عوضولا
 رظنتس لاق » : ىلاعت هلوق

 مل. « نيبذاكلا نم تنك مأ تقدصأ

 نم رذعلا لوبق ىلاولا ىلع بحي
 0 ناحتم الا دعب ةيعرلا

 ىلاتكي بهذإ » : ىلاعت هلوق

 . رظناف  هلوق ىلإ - هقلأف اذه
 ۳١ « نوعجرب اذام
 ۳ تانايدلا ىف ربتعم طلا

 "ل١ نيك رشملا ىلإ بتكلا لاسرإ زاوج
 لا بودنم كولملا عم بدألا ةياعر

 الملا اأ اي تلاق » : ىلاعت هلوق

 "لا « مرک باتك ىلإ یل ینإ

 فلي وأ مح نأ باتكلا بدأ نم

 5-5 ةفافل ىف
 ىأ ین ناملس باتك نأ ىف ةدئاف
 ۲۲ ؟ طخ ىأ ینو ناك ناسل
 ناملس نم هنإ » : ىلاعت هلوق
 ۲ ( محرلا نمحرلا هللا مس هنإو

 ىلع بتاكلا مسا ميدقت ةنسلا نم
 ٣۲ باتكلا ىف هيلإ بوتكملا مسا

 نومضم ىلع ةلمسبلا ميدقت ةنسلا
 انضر باتكلا

 ةحفصلا عوض ملا ةحفصلا

 ضعب هيف باتك عفد زوج
 ۳۳ كرشملا ىلإ نآرقلا تايآ
 الملا اأ اي تلاق و : ىلاعت هلوق

 م4 ٠ مرک باتك ىلإ لأ ینإ
 ةمهملا رومألا ىف ةبحتسم ةروشملا
 م4 ءايلوأللةارادم وأ ءارآلاب ةناعتسا

 ةيدهب ةلسرم ىلإو » : ىلاعت هلوق

 مكتيدمب متنأ لب - هلوق ىلإ -
 ۳٤ ۰ « نوح رفت

 زوجي له رافكلا اياده ىف مالكلا
 مه ؟ ال مأ اهوبق

 الملا اهيأ اي لاق » : ىلاعت هلوق

 مأ ركشأأ ىنولبيل - هلوق ىلإ -
 ۳٣٢ « رفكأ

 ۲۷ قح ءايلوألا تامارك
 ملام ةماركلاو فرصتلا نيب قرفلا

 ىلخدا احل ليق » : ىلاعت هلوق

 نابلس عم  هلوق ىلإ - حرصلا
 ۳۹ « نيملاعلا بر هلل

 ةبوطخلا ىلإ رظنلا زوجي
 هللاب اومساقت اولاق » : ىلاعت هلوق

 ب هلوق ىلإ - هلهأو هنتيبنل |

 5 « نوقداصل انإو
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 ةحفصلا عوض وملا

 دجو ليتق ىأ ةماسقلا دب

 4 ةلحملا ىف
 نوتأتل مكنثأ » : ىلاعت هلوق
 ءاسف  هلوق ىلإ - ةوهش لاجرلا

 ٤١ « نيرذنملا رطم

 مجر زاوجو ةطاوللا ةمرح

 4١ ىطولالا
 هلل دمخللا لق » : ىلاعت هلوق
 ام مأ ريخ هللا 1  هلوق ىلإ -

 4۲ « نوكرشي
 ظعولاو باتكلاو ةبطحللا بدأ

 4١ ةولصلاو دمحلاب أدبي نأ
 ال مأ زوجي ءايبنألا ريغ ىلع مالسلا

 43 ةولصلاك
 ضرألا لعج نمأ » : ىلاعت هلوق

 لعجو ًاراهنأ اهلالخ لعجو ًارارق
 نيرحبلا نيب لعجو ىماور اه
 ۳ « ازجاح
 ةک رح نع تک اس مكحلا نآرقلا

 نم كلذ سيلو اهنوكسو ضرألا
 ٤۳ نآرقلا ثحابم

 ٠ ٤٤ بيغلا لع نع بيرلا فسك
 ى نم ملعي ال لق » : ىلابعت هلوق

 ةحفصلا عوض وم لا

 ا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا
 21 « نوثعبي نايأ نورعشي امو
 نود بيغلا ملعب ىلاعت هصاصتخا

 45 نيعمجأ قلمللا

 ؛ه ىلاعت هب صتخلا بيغلا ىنعم حيقنت
 4 ًاعرشو ةغل بيغلا ىنعم
 4۸ بيغلا ءابنأو بيغلا نيب قرفلا
 ىلاعت هصاصتخا ىلع لث الذلا

 14 بيغلا ملعب
 o۲ طح ا ملعلاب ىلاعت هصاصتخا

 معلا وه مهلك قلخللا نع عونمملا
 ٥٦ اک وأ ًافيك ىلاعت هلل ىواسملا

 ٦۱ ةدراولا تاشلا ةحازإ

 ىنوملا عمست ال كنإ » :ىلاغت هلوق

 انئايآب نمؤي نم الإ  هلوق ىلإ -
 م « نوملسم مهف

 1 قوملا عامج ف مالكلا

 لوقلا عقو اذإو » : ىلاعت هل وق

 ضرألا نم ةباد مه انجرخأ مهيلع
 انتايآب اوناك سانلا نأ مهملكت

 15 «(نونقوي ال

 "5 ةماسيقلا دنع
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 عوض يملا

 ىذلا هللا عنص ١ : ىلاعت هلوق

 اب ريبخ هنإ ىش لك نقتأ
 55 « نولعفت

 هئاعمأ نم عناصلا ظفل له

 55 ؟ ال مأ ىلاعت
 دبعأ نأ ترمأ امنإ » : ىلاعت هلوق

 ايدو علا ةا هاله. تر
 1۷ «یش لك هلو

 خيش اب : ضعبلا لوق ىف مالکلا
 ۷ هلل ايش رداقلا دبع

 4 صصقلا ةروس ظ

 ظ ىف الع نوعرف نإ » :ىلاعت هلوق

 | ًاعيش اهلهأ لعجو ضرألا

 « مهلم ةفئاط فعضتسي

 روحلا نيطالس هلعفب ام ةعانش

 سانلا نيب ةقرفتلا ءاقلإ نم

 جيورتل ًابازحأو ًاعيش مهلعجو

5 

 14 . م ماع مهتسايس

 مأ ىلإ انيحوأو » : ىلاعت هلوق

 مالكلاو « این نوكيال ةأرملا

 ىسوم مأ ىلإ ىحولا ىف 54

 ةحفصلا عوضوم ا ةحفصلا
 ىذلا هئثاغتساف » : یلاعت هلوق

 وه هنإ  هلوق ىلإ - هتعيش نم

 ۷۰ » مح رلا روفغلا

 ليصفتلاو بولطم مولظملا ةرصن

 7 بابحتس الاو بوجولا ىف

 دعيف ًايلمع نوكي دق رافكلاب دهعلا
 ۷٠ ًاردغ هضقن

 سيل ىبرحلا لام فلتأ اذإ ىلرحلا
 VY ناض هيلع

 ةرما تحت دنملا ىملسم مكح

 V۳ دونملاو ريلكنإلا

 تمعنأ اع بر لاق » : ىلاعت هلوق

 ۷۳ « نيمرجملل ًاريهظ نوكأ نلف ىلع

 V٤ ةناعآلاو ببستلا ىع ةناتسالا

 ةيصعملا ىلع ةناعإلا ىف مالكلا

 ۷٤ رفاكلل ًاريجأ مسملا نوكو

 Vo ءاهقففلا

 ققحتي ال ةيصعملا ىلع ةناعإلا

 VY اح وأ ةقيقح ةينلاب الإ

 ةيصعملل ببستلا ی مالكلا ۷۸



 ۹ لصومو كرحم ناسق ببسلا

AYةدابع ءافعضلا ةناعإ  

 سن ال اتلاق » : ىلاعت هلوق

 1 » ربك

 نيتأرمالا یبا مسا ىف فالتخ الا

AY 

 ۸۲ هريغ وأ مالسلا هيلع بيعش وه
 لاجرلا عم طالتخالا كرتو ءايحلا
 تاحلاصلا ءاسنلا لاصحخ نم ناك

 ًاضيأ باجحلا لوزن لبق

 نكمأ اهم لاوسلا نع بانتج الا
 نم اهالك لثس اذإ هتجاح نايبو
 ةدومحلا لاصحللا

 ىلأ نإ تلاق » : ىلاعت هلوق

 «انل تيقس ام رجأ كيزجيل كوعدي
 ىش لاراملا ىف لمعي ال نأ تدألا

 هريبك و لارئملا ريمأ نذإب الإ

 ف حبصأف » : ىلاعت هلوق

 14 « بقرتي ًامئاخ ةنيدملا
 ۸٤ ءاجرلاو فوحللا نيب عمجلا مكح
 شطبي نأ دارا نأ املف » :ىلاعت هلوق

 . « اهل ودع وه ىذلاب

AY 

A۳ 

AY 

Ar 

A4 
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 ةحفصلا عوضوملا

 اهب مضنا اذإ ةدوصقملا ةعاطلا

 ىتلاو اهلصأ نع كرتتال ركنم

 الصأ ۸٤

 مود نم دجوو » : ىلاعت هلوق

 مه « امكبطخ ام لاق نادوزت نيتأرما

 دنع زوحي ةيبنجألا عم مالكلا

 ا

 ًاغطلو ًاقفر ةأرملا رهظت ال نأ بدألا

 88 ةبير ريغ نم ولو ىنجألاب ًافطلو

Ao 

 نم ريخ نإ » : ىلاعت هلوق

 ^A ) نيمألا ىوقلا ت رجأتسا

 : ناتلصخخ رمألاب مئاقلا ىف ىعارب
 AR ةنامألاو ةيافكلا ةوق

 لجر ىف نيفصولا عمج رذعت اذإ
 ۸۸ مدقأ ةيافكلاو ةوقلا ةياعرف
 ةأرملا حدم ال نأ بدألا نم
 ۸۹ صاخللا حدملاب ًاينجأ الجر

 نأ دنيرأ ىنإ :ىلاعت هلوق
 ىلع نيئاه ىتنبا ىدحإ كحكنأ

 ىلإ - ججح ىنامث ىنرجأت نأ
 ۸٩ « لیکو لوقن ام ىلع هللاو  هلوق



 - 4همه 

 ا چ ج ی چ يح يمل ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا | عوض يملا
 ےک ی ج ج حصل تح .

 45 ) هلهأب راسو لجألا 1 حااص ىلع هتيلوم لجرلا ص رع

 نم ًائيش ديزي نأ ريجألل بحتسي | 4 رکنتسم ريغ هحالصل
 5 نيعملا لمعلا | صارتشا ىلع ةيعفاشلا لالدتسا

 4 اهرهم نم لجعملا ءادأ دعب نم باحيإلا نوكي نأ بحتسي

 نم ةكرابملا ةعقبلا ىن نمألا داولا ىلع .نيتنبا ىدحإ ىلع حاكنلا
 هللا انأ ىنإ یسوم اي نأ ةرجشلا | ۱ انعرش ىف زوجي ال ماهمإلا
 ۹۸ « نيملاعلا بر نأ لجرلا نم ةمدجللا حلصت له

 لمع عوقوب كربتت ضرألا ةعقب | ٩۲ فالح هيفو ؟ هتجوز رهم نوكي
 5 اهيف كرابم حلاص « اهيلو قح ال ةأرملا قح رهملا

 رانلا ةروص ىن هناحبس ةيلجن | 4م. ا( بأل اهقح بهت نأ ةأرملل معن

 ۹۸ ًايتاذ ال ًايلاثم ًايلجت ناك ةراجإلا نع لاكشإلا باوج

 ىسوم هعمش ىذلا مالكلا ىف ثحب هيلع ىسوم ةلماعم ىن ةلوهجملا

 وأ ًايظفل ناك له مالسلا هيلع | ؟4 مالسلا

 ۹۸ ؟ ناك فيكو كلذ ريغ ءايلوأ حاكنلا ىلوتي نأ ىلوألا

 اهسفن ال ةأرملا
 وه نوراه ىخأو » : ىلاعت هلوق 10

 .٠ - هلوق ىلإ - ًاناسل ىم حصفأ ةغلابلا ركبلا راتسا ىئ مالكلا

 14 « نوبذكي نأ فاخأ ىنإ | وه اهحاكنل
  rEم الا و١٠

 روج سانلا نم ةنواعملا بلط | وم حاكنلا ىف ةءافكلا ثحب
| : © 0 

 ١ بيطحلا ىف ةحاصفلا فصو ءاغتبا | 45 حاكنلا ىف داهشإلا ثحب

 مومذم ريغ یسوم ىضق الف » : ىلاعت هلوق



 --- عوض وم ا
 الإ اذه لم ولاق » : ىلاعت هلوق

 ش « نيلوألا انئابآ
 هلامو ضحم ليت ناعون رحسلا
 ۱۰۰ ةقيقح

 ةمئأ مهانلعجو ١ : ىلاعت هلوق

 e « رانلا ىلإ نوعدي

 رشلاو ريخلاو ءلمعلا نيع ءازحلا
 ۱۰۰ ىلاعت هلل ناقولخم اهالك
 را دقلو » : ىلاعت هلوق
 نورقلا انكلهأ ام دعب نم باتكلا

 18 « سانلل رئاصب ىلوألا
 ةاروتلا نم ةقباسلا بتكلا ةءارق

 ال ملاعلل زوجي اهلاثمأو ليجنإلاو
 عمجن ىلا بتكلا هلثمو « هريغل
 ٠١١ تايمالسإلا ىف سبايلاو بطرلا

 مهاتأ ام ًاموق رذنتل » : یلاعت هلوق

 ۱۰۲ « كلبق نم ريذن نم

 ىف تايآلا نيب ضراعتلا عفر
 ٠١١  ةمأ لك ىف لوسرلا لاسرإ
 مه انلصو .دقلو » : ىلاعت هلوق

 ۰۴ « نورك ذتي مهلعل لوقلا
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 ی عوضوملا
 ةوعدلاو قحلا غيلبت ىف راركتلا
 ۳ بولقلا ىف عجنأ
 مهانيثآ نيذلا ١ : ىلاعت هلوق

  هلوق ىلإ - هلبق نم باتكلا

 ) نيملسم هلبق نم انك انإ

 هذهب صوصخم نيملسملاب ةيمستلا
 ىلع هقالطإ زوجبو ًآبقل ةمألا

YT 

 لذ ةفص مه ريغ

 نوتي كئلوأ » : ىلاعت هلوق
 ٠٠١ «اوربص امب نيترم مهرجأ
 . رجأ ىف فعاضتلا ةلع ىف مالكلا
 وه له اوملسأ اذإ باتكلا لهأ
 16 كلذ ريغ وأ نيناميإلل
 رجألا فعاضت ىن لاكشإلا

 ۹ هنع باوحملاو
 وه فعاضتلا ةلع نأ قيقحتلا
 صتخ الف ةبوعصلاو ةمحازملا

 لماع لكل نوكي لب باتكلا لهأب
 ٠١5 ةبوعصو ةمحازم هيف المع لمع

 رجألا فعاضت صتخي له :دئاوف
 ٠١8 ؟ مالسلا هيلع هدهع ىف نمآ نم
 ةنسحلاب نوعءرديو » : ىلاعت هلوق
 1۰ « ةثيسلا



 ے م١5 -

 ةديزصلا عوضوملا

 چ ی يد ديم
 عفدو 3 .صعملا وحك ةنسحلا

 ۱۱۰ ىلوأ ةنسحلاب ةئيسلا

 وغللا اوعمت اذإو » : ىلاعت هلوق

 ىئغتبنال - هلوق ىلإ - هنع اوض رعأ

 ۱۱ ,نيلهاجلا

 ىلع مالسلاب ءادتبالا زوجب ال

 ١١١ ةكراتم زوجي. معن « ةيحن رفاك

 نم ىدبت ال كنإ » : ىلاعت هلوق

 ىدبي هللا نكلو تببحأ نم

 « ءاشي نم

 صقخيام اهنم : عاونأ ةيادهل
 ىلا نم ىننملا وهو ىلاعت هتاذب
 ةيادحلا الو ملسو هيلع هللا ىلص

 ۱۱ ءايبنألا امه ثعب ىا

 كبر ناک ام » : ىلاعت هلوق

 ۱1۲ دج
 «الوسر اهم

 راصمألل ةعبات ةقحلملا ىرقلا

 أ ماكحألا ضعب ىف تابصقلاو
 ١١

 لالملا ةيؤر اهنمو

 نم متين وأ امو » :ىلاعت هلوق

 1 ةويحلا عاتف ىس اهنيزو ايندلا ة ٍ

 د عوض ولا

 قبأو ريخ هللا دنع اهو

 11۳ « نولقعتالفأ

 لاغتش الا ةلق لقعلا ىضتقم

 1۳ ايندلا رومأب

 سائلا لقعأل هلامب ىصوأ نم

 1١١4 هللا ةعاطب لغتشملل فرص

 قلخحي كبرو » : ىلاعت هلوق

 ١١5 « نوكرشي امع ىلاعتو هللا نحبس

 درفتم هناحبس هللا : دئاوف

 وه ات ءافطصالاو رايتخ الاب

 ءايشأ نايبو «٠ قلحللاب درفتم

 ١١١6 هتاقولخم نم ىلاعت هللا اهراتخا

 رشع ايضفت ف | هلا

 نم ريخألا رشعلا وأ ةجحلا ىذ

 ر ۱۹۸ ناضم

 > ردقلا ةليل ليضفت ىن لائسلا

 ١ ةا
 ۱۹ هباوجو ءارسإلا ة 1 وأ

 اوعلا ی ن 1

 ربك ألا جحلاب 11۰

 لخد ال ىلاعتو هناحبس هب درفت

1۲۱ 
 دابعلا نم دحأل هيف
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 ةكدع عوضومل
 ءايشألا ضعب هناحبس هللا ليضفن"

 قباس لمع ىلإ جاتحم ال ضعب ىلع

 نصل هني در. ل ام نكلو
 نوجاتحي سانلاف ليضفتلاب
 ةقباس لامعأ ىن رظنلا ىلإ هيف
 قالخأو

 هنع هللا ىضر ركب ىبأ ةليضف.
 ىلع ةتباث ةباحضلا رئاس ىلع

 ١ نيرايعملا

 وأ ةنكمألا ضعب صيصخ

 نم لامعألا ضعبب ةنمزألا
 عدتبا نف « ىلاعت هصئاصخ

 حدتبم وهف هسفن دنع نم ًائيش
 وهف ةعمجلا موي ىف جحلا قفتا اذإ
 هوجوب لضفأ
 هموق هل لاق ذإ » : ىلاعت هلوق

 ٠۲۳ « نيح فلا بحي ال هللا نإ حرفت ال

۱۲۲ 

۲۲ 

۱۲۴۳ 

۱۲۳ 

 هضعبو مومذم هصضعب حرفلا

 دوج

 كاثآ امف غتباو » : ىلاعت هلوق
 هارت ىلإ - ةرخآلا رادلا هللا

 « كيلإ هللا نسحأ اك نسحأو

۲۳ 

١» 

 ةحفصلا ٠ عوضوملا

 لمت وه ايندلا نم ءرملا بيصن
 ريغ ال ةرخآلا ىف هديفي

 نوديرب نيذلا » : ىلاعت هلوق
 نمل  هلوق ىلإ - ايندلا ةويحلا
 « ًاحلاص لمعو نمآ

 ىم نكلو زوجت ةطبغلا
 مومذم لوضفلا

 ةلجاعلا

۲9 

۲9 

۵ 

١ 5 

 الإ اهالي الو » : ىلاعت هلوق

 | « نورباصلا

 لامعألل قيفؤتلا ثروي ربصلا
 ١ 5 اويلع ةماقتسالاو ةحل اصلا

 ةرخآلا رادلا كلت » : ىلاعت هلوق

 ىف ًاولع نوديري ال نيذلل اهلعجم
 ۱۲۹ « ًاداسف الو ضرألا

 ٠ ٠۲١ زوج ال ريغلا ىلع ولعلا بلط
 هريغ ىلع ولعلاو لضفلا بلط
 رخافتلاب ناك اذإ زوج ال

 ۲۷ ريغلا ءارزاو

 ۱۲۷ ةيصعم ةيصعملا ىلع مزعلا
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 ةا عوض وملا ةحفصلا عوض يملا

 عيمجب طيحم ىلاعت هللا ملع | ةنسحلاب ءاج نم » : ىلاعت هلوق
 هلوق ىنعمو نوكي امو ناکام ةئيسلاب ءاج نمو اهنم ريخ هلف
 ۱۴۳۱ « هللا نملعيلف » : ىلاعت تائيسلا اولمع نيذلا ىزحي الف
 انيصوو » : ىلاعت هلوق | ۸ « نولمعي اوناك ام الإ
 ١80  «ىًالسح هيادلاوب ناسنإلا | ۸ لمعلا نيع ءازجلا
 نإو هابأ لتقي نأ لجرلل زوج ال نكلو اهلثمي ةئيس لك ءازج
 صتقي ال اذكو « اك رشم ناك | ٠۲۸ امهنيب ةيلثملاب الع طيحت نأ مزلي ال
 ۲-۰ دلاولا نم دلولل ضرف ىذلا نإ » : ىلاعت هلوق
 « داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع

 ءادعألا ىلع رصنلل ببس نآرقلا

 ظ دصاقملاب رفظلاو
 الإ كلاه یش لك » :ىلاعت هلوق

 ۱۲۹ ۲ نوعجرت هيلإو مكحلا هل ‹ههجو

 رانلاو ةنحلا ءاقب ىن مالكلا

 ةمايقلا دنع ىسركلاو ش رعلاو

 توبكنعلا ةروس
 سانلا بسحأ « ىلا » : ىلاعت هلوق

 اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا

 ءالتب الا نم نمؤملل دب ال
 نيذلا هللا نملعيلف » : ىلاعت هلوق

۱۸ 

۱۲۸ 

۱۲4 

١١ 

۳۱ 

١١ 

۱۳۱ 

 كادهاج نإو » : ىلاعت هلوق

 لع هب كل سيل ام ىب كرشنل

 ۳۲ « اههعطتالف

 ”١7 قلاحللا ةيصعم ىن قولخل ةعاط ال
 ۱۳۳ زوج ال هتدص ملعي ال ام عابتا

 اونمآ نيذلاو » : ىلاعت هلوق

 ىف مهلخدنل تاحلاصلا اولمعو
 ۳۳ « نيحلاصلا

 ةيهانتم ريغ تاجرد حالصلا

 ۳۴۳ ءايبنألا هبلط نع ولع ال

 اورفك نيذلا لاق » :ىلاعت هلوق

 ةمايقلا موي نلئسيلو - هلوق ىلإ -
 ۱۳۴۳ « نورتفي اوناك امع

 صاع ةيصعملا ىلإ ىعادلا

 هرزو هيلعو ۳۳
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 ةحفصلا عوضوملا

 ف هرجأ هانينآ و » : ىلاعت هلوق
 ٠١١ نيح اصلا نمل ةرخآلا ىف هنإو ايندلا
 Té ايندلا ىن لصحم ءازحلا ضعب

 نوتأتل مكنثأ ١ : ىلاعت هلوق

 . نوتأتو ليبسلا نوعطقتو لاجرلا
 ؛«ركنملا مكيدان 6

 ليبسلا عطقو ةيطوللا ةمرح
 نالعإلا ليبس ىلع ةيصعم لكو
 ةمرح دشأ ءارتجالاو

 لاثمألا .كلتو » : ىلاعت هلوق

 الإ اهلقعي امو“. سانلل اهبرضن

 « نوملاعلا

 ىنلا ناسل ىلع ملاعلا فيرعت

 سو هيلع هللا ىلص
 ةولصلا مقأو » : ىلاعت هلوق

 .ءاشحفلا نع ىهت ةالصلا نإ

 « ركنملاو

 نيلصملا نم ًاريثك نأب لاكشإلا
 ركنملاو ءاشحفلا. نع نو هتي ال
 نع ءا مالل ببس ةولصلا نأب
 ببسملاو « ركنملاو ءاشحفلا

 طرش دقفل ببسلا نع فلختي دق
 0 عنام دوجو وأ

١5 

١5 

 ليوان

 ه١7

\Yo 

 فسا عوضوملا
 ٠ هللا ركذلو » : ىلاعت هلوق
 ۱۳۸ ۲ نوعنصت.ام ملعي هللاو ربكأ

 هللا ركذ : ريسفت ق ناهجولا
 ۳۸ ربكأ

 لهأ اولداجتالو » : ىلاعت هلوق

 الإ نسحأ ىه ىتلاب الإ باتكلا
 8 « م مم اوملظ نيذلا

 ةلداحي ف تاجردلا ةياعر

 ۱۴۸ ةظلغلا ىلإ نيللا نم رافكلا

 انمآ اولوقو » : ىلاعت هلوق

 ٠۳۹ « مكيلإ لزنأو انيلإ لزنأ ىذلاب
 ةيليئارسإلا ثيداحألا ةجرد

 ۳۹4 بذكلاو قدصلا نم

 ٠۳۹ رابحألا بعك تاياور ىف مالكلا
 نيذلا ىدابع اي » : ىلاعت هلوق

 ىايإف ةعساو ىضرأ نإ اونمآ
 «نودبعاف

 ربجي دلب لك نم ةرجملا بج
 ةردفلا طرشب ىصاعملا ىلع هيف

 دلب لك نم بحتسيو « اهيلع
 ءاوس قسفلاو رفكلا هيلع بلغ
 f برحلاو مالسإلا راد هيف

١4٠ 
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 عوض وم لا

 اودهاج نيذلاو » : ىلاعت هلوق
 عمل هللا نإو انلبس م ميد مل انيف
 « نيئسحملا

 ةدايزل ببس معلا .ىضتقمل لمعلا
 ۱٤١ معلا

 ۱4۲ مورلا ةروس
 تبلغ « ملا و : ىلاعت هلوق
 نم مهو ضرألا ىندأ ىف مورلا

 عضب ف م نوبلغيس ملغ دعب

 ١44 «دعب نو لبق نم رمألا هلل نينس

e aa 
 ١44 «تابيغملا نع ربحللا ىف هقيدصتو

 نع باوحلاو راهقلا ةلثسم

~m 

۱٤١ 

 4۳ قيدصلا لمع
 4£ برحلا راد ىف راقلا ةلئّسن

 مارحلا لاملب قدصتلا مكح
 طورشلا نم هيف امو ١

 حرفي ذئمويو ١ : ىلاعت هلوق

 ءاشي نم رصني هللا رصنب نونمؤملا

 « محرلا زيزعلا وهو

 نف ةبلثيا للا حرف زاوخ
 ىلإ ةلم برقأ ناك اذإ رافكلا

 مالسإلا

١ £0 

 ' عوضوملا ةحفصلا

1 E0 

 ة مفصلا

 : نم ًارهاظ نوملعي » : ىلاعت هلوق

 ةرخآلا نع مهو ايندلا ةويحلا

 4۵ « نولفاغ مه

 و ايندلا ءبساكم ىن ةقاذحلا
 ةرخآلا نع ةلفغلا عم اهنونف

 ىش ى' ةمكحلا نم سيل لهج
 يف هريغ ىلع روهظلاو ةبلغلا
 لوبقلا تارامإ نم سيل ايندلا
 هللا دنع

 نيح هللا نحبسف » : ىلاعت هلوق

 ىلإ - نوحبصت نيحو نوسمت

 ١47 « نورهظت نيحو ًايشعو - هلوق
E٠ عم سمخللا تاولصلا  

 ١49 .. نآ رقلا ضنب اهتاقوأ نييعت

 نأ هتايآ نمو » : ىلاعت هلوق

 ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ

 ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل
 (ةمحرو

 وه حاكنلا نم ىصقألا دصقملا
 لصح الو نانيمط الاو نوكسلا

١55 

4۷ 

۱۸ 

 د ةمحرلاو امهنيب ةدؤملاب الإ
 . برقتلا فاني ال جاوزألا ةبح

 د ىلاعت هللا ىلإ



 - هالك -

 ةحفصلا عوضوملا ةحقصلا عوض ول

 ةيدبعلا نم جرحي نأ نكميال دبعلا هلاثمأو ذيوعتلا لاعتسا زوج

 1٤4 ةيدوبعملا ىلإ أ ١54 نيجوزلا نيب ةدوملا ليصحتل

 ىوملا عابتا نع بانتج الا هتايآ نمو ») : ىلاعت هلوق

 6٠م سواسولا لوبقو مك ءاغتباو راونلاو ليللاب مكمانم

 ١4 « هلضف نم

 ىلعألا لثملا هلو » : ىلاعت هلوق

 وهو ضرألاو تاومسلا ىف
 ۱۹ « مكحلا زيزعلا

 ىقنو لثملاو لثملا نيب قرفلا
 توبثو هناحبس هللا نم لوألا

 ۱4۹ ىناثلا

 ىلا هللا ةرطف » : ىلاعت هلوق

 هللا قلحلل ليدبت ال اهيلع سانلا رطف
 ١6٠ « مقلا نيدلا كلذ

 ةئيلا اهنأ ةرطفلا ىنعم قيقحت
 لوبقو قلاحللا ةفرعمل ةدعتسملا
 ١٠ ش قحلا

 “١67 ىلاعت هللا قلخ ليدبت ىنعم قيقحن

 عفت ري ةبتر ىلإ لصي ال دبعلا

 ظ فيلكتلا هنع

 ةيباصلا لوق لاطبإ
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 ؟١6

 هللا نأ اوري مل وأ » :ىلاعت هلوق

 نإ ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي
 ه نونمؤي موقل تايآل كلذ ىف

 - هلوق ىلإ  هقح ىبرقلا اذ تآف

 100 «.نوحلغملا مه كئلوأو |

 6٠١ه ىبرقلا ىوذ قح

 ةقفنلا بوجو ىلع ل الدتس الا

 1۵٦ مرحلا محرلا ىذل

 ًابر نم متينآ امو » : ىلاعت هلوق
 ىلإ  سانلا لاومأ ىن اوبريل

 ٠١۷ :« نوفعضملا مه كئلوأف - هلوق
 تافاكملا ةين ىلع ةيدملا ةهارك

 1o0۷ لضفألاب

 ىف داسفلا رهظ » : ىلاعت هلوق |

 ىديأ تبسك امب رحبلاو ربا
 اولمع ىذلا ضعب مهقيذيل سانلا

 « نوعجرب مهلعل
 داسفلاو لابولا بابسأ ىصاعملا

 ٠١۸ تاك ربلا حمو ءابولاو ءالغلاو

1/۸ 



 د 0۷ د

 ةحفصلا عوض ولا ةحفصلا عوض وما
 اهذختيو مع ريغب هللا ليبس نماوملا نأ ىلع ةلادلا ثيداحألاب س ےیل تیدحلا وهل یرتشی نم الا ىلع لاكشإلا باوج
 ۱۸٤ « اوزه | ١ ءالب سانلا رثكأ
 ١85 اههنيب قرفلاو بعللاو وهللا ىنعم ٠١ روبقلا لهأ عاسب روبحلا ليمكت ۱۸٦ ىهالملا نع ىهانلا ۱۹۲ ةنحلاو ةمقنلا نيب رييقلا
 ف زاوج ىلع لدي ام ټال كنإف » : ىلاعت هلوق
 ۸۷ لث الدلا تنأ امو  هلوق ىلإ - ىنوملا
 بيدأتو لهألا ةبعالملا زاوج | ١ ىتوملا عامس قيقحت نيب ْ وهللا نع ىهلا| ٠58 « م ,لالض نع ىمعلا ىدامب
 انف سوقلاب ىمرلاو سرفلا | 5 توملاةقيقح
 . ١85 دزنلا نع ىمللا yê روبقلا لمأ ١84 ًآنيعم ىهالملا ضعب نع یہا ىف ةدراولا رابخألا ىف ةمتاخ

 ۱۹۰ ماهللاب بعللا نع ىلا ةعاس ريغ اوثبل ام نوم رجلا مسقي ت ا ةعاسلا موقت مويو » : ىلاعت هلوق

 4 حابملا وهللا أ ٠٠ب ٠ رشحما ىف ا 0 كاب يعلو ىف بذكلا ناسنإلا عيطتسي ال E نبا 6 « نوكفئوي اوناك كلذك
 ۱۹۰ .اجرألاب ةقباسملا زاوج A4 ناقل ةروس

 ۱۹۱ ةعراصملا زاوج وهلا ريسفت ىف تا يلا

٤ e٠١٩۱ لزغلأو ةيامرلاو ةحابسلا زاوج |  

 تايآ كلت د ملا » ىلاعت هلوق
 هل وق لإ ت # مكحلا باتكلا

 تاياورلا نيب قيبطتلا ةروص
 0 اهرهاظب ةضراعتملا



 - ۸° د

 E عوضوملا
 نم بعللاو وهللا ىلع مالكلا
 رثكلا هج

 وهللا مكح ىف ىهقفلا رظنلا
 | بسعللاو
 تاقافترالا عسنم ال عرشلا

 ١44 ولغ هيف نكي مل اذإ تاحيرفتلاو

۱۹۲ 

۱۹٤ 

 ۱۹۷ ىهالملا ضعب ىف ءاهقفلا فالتخا

 ۲۰۱ مالكلا ةصالخ

 5١١ رصعلا ىف جئارلا حابملا وهللا
 ۲ ةجبنارلا ةمرحملا ىهالملا

 ۴۳ ءانغلا فصو نع ءانعلا فشك

 نآرقلا تايآ ىف لوألا لضفلا

 قيبطت عم ثيدحلا تاياورو

 ىلع ةلادلا ثيدحلا تاياور
 ٥ ءانغلا ميرحت
 8١ ميرحتلا ىلع ةلادلا ةباحصلا راثآ
 ىلع ةلادلا ثيدحلا تاياور

4 

 0Y ءانغلا ضعب ةنحابإ
 ۱۸ زاثآلا امأو

 ۲۲۰ تاياورلا نيب قيبطتلا
 ۲۲۰ تاياورلا نيب قيفوتلا ىف مالكلا

 نيت عوضوملا
 ةمعألا بهاذم ىف ىناثلا لصفلا

 ففي . رينمازملاو

 ۷ ءاهقفلا بهاذم نايب

 1۲۸ ةيفنحلا بهاذم حيقنت
 ةيفنحخلا نم مالكلا ةكلذف

 ۳٤ مالعألا

 ةيعفاشلا انتاداس بهذم امأو
 ro هللا مهمحر
 Yo ةيعفاشلا بهذم حييقنت

 ٤١ 2 ةلبانحلا انتاداس بهذم امأو
 4۳ ةلبانحلا بهذم حيقنت
 +44 ةيفوصلا انتاداس لاوقأ امأو
 ۲4٤ ةيفوصلا بهذم حيقنت

 ٠٠١ لاوقألا لدعأ ىلع لاقملا ةمتاخ
 10۰ مالكلا ةصالخ.

 0٠ ًاعاجإ مرحلا ءانغلا

 ۲۱ ًاعاجإ حابملا ءانغلا

 0۱ هيف فلتخلا ءانغلا

 ليصفتو عئارذلا دس ةدئاف

 or ابف بهاذملا

 7904 عئارذلا دس ىف ةيكلامل مالك



  ه6ه"64 ب

 EP عوضوملا ةحفصلا عوض يملا

 2 خيشلاو ذاتسألاو ءانغلا باب ىن لاوقألا لدعأ

 ىلع كادهاج نإو » : ىلاعت هلوق | ۷ عاملاو
 ملع هب كلل سيل ام یب كرشت نأ قلخ » : ىلاعت هلوق

 متتك امب مكشبناف  هلوق ىلإ -| 2 ىتلأو امتورت دمع ريغب تاومسلا
 ۲۹٦ « نولمعت ديمت نأ ىماور ضرألا ىف

 ۲۹۸ قلاخللا ةيصعم ىل قولخل ةعاط ال | ١ « مكب
 وأ نيرفاك نادلاولا ناكاذإ | ۲١١ ةمات ةقيقح ةركب تسيل ءامسلا
 ناسحإلاو ربلا كرتيال نيقساف | ٠ ضرألا ةك رح ىف مالكلا

 ۲۹۸ ` ایندلا ىف (ےلا | 50 اہنوکسو

 كدحخ رعصت الو » : ىلاعت هلوق انيتآ دقلو » : ىلاعت هلوق

 ًاحرم ضرألا ىف شمت الو سانلل | ۲ « هلل ركشا نأ ةمكحلا ناقل

 تاوصألا ركنأ نإ  هلوق ىلإ | امكح ناك هنأ ناقل ىف مالكلا

 4 « ريمحلا توصل | ۲ | ةوبأ ريغ نم

 دنع سانلا نع ضارعإلا ةمرح ف هلاصفو » : ىلاعت هلوق

 ١59 نيربكتملا ةداع وه امس بطاختلا | ۲ « نيماع

 ةعرسلانيب طسوتلا ىشملا ىن ةنسلا فالتخاو عاضرلا ةدم رثكأ ديدحت

 ۲۹۹ بيبدلاو ةعرسلا تايآلا ريسفتو « هيف ةمئألا

 ۲۷۲ بيغلا حيتافم نع بيرلا فشك | ۲ بابلا ىف ةدراولا

 ملع هدنع هللا نإ » : ىلاعت هلوق ىل ركشا نأ » : ىلاعت هلوق

 ىف ام لعيو ثيغلا لارئيو ةعاسلا | 5 «ريصملا ىلإ كيدلاولو

 اذام سفن ىردت امو ماحرألا 755 نيدلاولاو ىلاعت هلل ركشلا ةيفيك

 قحتسي ًاضيأ ةمعنلا ىن ةطساولا

 نادلاولا هيف لخديو ا

 ىأب سفن ىردت امو ًادغ بسكت



 - هاله

 ةحفصلا عوض وملا

 VY رصف سيل سىلاپ صيصختلا ٠

 ىف سمحللاب صيصختلا ةدئاف

 ش رك ذلا

 ضعب نع ىورب اع باوحلا
 ءابطألا نع ىح امو ءايلوألا

VE 

 اذه ىف رابخألا ىف نيمجنملاو
 Vo بابلا

 4 ةدجسلا ةروس

 ًاموق رذنتل » : ىلاعت هلوق

 ۲۸۹ ٠ كلبق نم ريذن نم مهاتأ ام
 ۲۸۹ ضراعتلا رهاظ نیتیآ نيب قيبطتلا
 . لك نسحأ ىذلا » : ىلاعت هلوق

 ناسنإلا قلخ أدبو هقلخ “یش

 « نيط نم

 امتاوذ ىف ةنسح اهلك تاقولخلا

 ريغ ىف اهلاعتسا ىف حبقلا امنإو
 احلام

 كلم مك افوتي لق » : ىلاعت هلوق

 ىلإ مث مكب لكو ىذلا توملا

 ۸۱ « نوعجرت مكبر

 ٠ ليئارزع دي ىلع دابعلا توم

۸۰۹ 

A۰ 

 ۲۸۱ ؟ هناحبس هللا مكح له هئاوعأو

 مهبونج قاجتت » : ىلاعت هلوق

 ًافوخ ممبر نوعدي عجاضملا نع
 ۸1 « ًاعمطو

 ۸1 دج ملا ةولص لضف

 قاجتت » ريسفت ى ةفلتخلا لاوقألا

 A۲ همهبونج

 ًانمنم ناك نفأ » : ىلاعت هلوق

 587 « نووتسي ال ًاقساف ناك نك

 ىف رفاكلاو نماوملا ىوتسي له
AY ؟ ايندلا ماكحأ 

 باذعلا نود ىندألا باذعلا

 ٠ نم انإ  هلوق ىلإ - ربكألا
 « نومقتنم نيمرجا ۸٤

 ءايلوألاو ءايبنألا نحم نيب قرفلا

 1 ايندلا ىف راجفلا باذعو

 ‹ نيدلاولا قوقعو ملاظلا ةناعإ

 بقاعي قح ريغ ى اءوللا دقعو
 ۸٥ .اضيأ ايندلا ق هيلع

 ةمنأ مهنم انلعجو » : ىلاعت هلوق

 :اوناكو اوربص امل انزمأب نودهي

 ۸ « نونقوي انتايآ


